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ODDZIAŁY:
BARANOWICZE — ul. Szosowa 172
BRASŁAW — ul. 3-g0 Maja 64
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

ŚWIR — ul. 3-go Mają 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14
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Rada
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jest o nie-

10 kę t.j.

do Ligi

mającego

°
niestałych

В
9 ciu.

do

uchwaliła

rezolucję

njęstałych do 9 ciu. Uchwalono również propozycję
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ministra

nie

publicznej,

może

Rady co do kandydatur
liczby miejsc członków

Co dotyczy samego żyła to należy

zaznaczyć, że Litwa konsumuje rocz:
nie 550 tysięcy tonn. Urodzaj tego-

roczny

żyta

wę,wznie komisji reorganizacyjnej Rady

do rządu

| wywiera

w kierunku

pizypomina wysiłki czynione
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zaledwie
jednak

niższy.

rząd hiszpański

sprawozdania komisji.

wynosi według źródeł

oficjalnych
Saklycznie

na

Zastrzeżenie
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statutu

stawał Piast i ósemka.

które

Hiszpanjt

trybunału spra-

Dyrektor
biura
statystycznego wiedliwości w Hadze rozważała w ciągu dnia wczorajszego 5-te zastrzeŁaptew, oświadczył w tej sprawie, żenie, które domaga się aby trybunał nie wydawał opinji doradczych w
urodzaj zimowego żyta, w
r, b. Sprawach mogących interesować Stany Zjednoczone. Zastrzeżenie
sięgacentnarów z hektara. W stosunkn jące głęboko w ustrój Ligi Narodów
i trybunału
sprawiedliwości, wyroku zeszłego spadł o 50 proc!
wołały szereg poważnych komentarzy, Mówcy odnosili się przyjaźnie naWiadomości te budzą bardzo nie- Ogół do idei zastrzeżeń Stanów Zjednoczonych, jednak stwierdzili poważ*

p.
że
16
do

pokojące pogłoski w całym państwie. ne trudności matury prawnej. Ze strony Polski rektor Rostworowski
Przypuszczalnie trzeba będzie w r.b. poddał analizie piawnej zastrzeżenia przemawiającw duchu sympatji dla
spodarcza

jest

go-

Sytuacja

300 tysięcy tonn.

około

groźna.

Stanów

Przemówienie

Zjednoczonych.

Pocieszanie z nader przychylnem przyjęciem. Dyskusja wykazała źródła

podstawowe

(się dobrym urodzejem Inu, który jest żądań Ameryki. Bliższe sformułowanie stanowiska w Sprawie tych zastrze' jednym z głównych artykułów
wy- ŻEŃ oraz obmyślenie formuły w jakiej ono ma być ujęte, powierzyła
wozowych na Litwie, okazało się konferencja komisji 14 tu. Rektor Rostworowski zosta; do tej komisji
złudne. Z miarodajnego źródła
noszą, że urodzaj Inu
w
r. b.
niżej średniego.
Naturalnie

sytuacja

do- powołany.
jest

ta, odbije
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Rada

Ligi Narodów

chrześcjańskiej

demokracji

jeszcze bardziej
rozdmuchują Gkatastrofalną sytuację.
Z drugiej strony
czynniki wywrotowe podniosły głowy,
z chwilą zapowiedzi
«rządów słabą

szej ręki». Okazuje się że chrześcjań-

ska demokracja
stosując

miała poniekąd

swe

oszukańcze

Sposoby

względem
w opozycjonistów,
we;
ja

menty.

wywrotowe,

brojenia, komisji mieszanej
skich' i lądowych. Raport
wnioskodawcy
z

azuje, Na

jak się okazuje,

spo wyksśują, ; wielką sktywno :
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do wzięcia

udziału

przyjęła dziś raport Be-

w pracach
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w.

i stałej komisji dla spraw wojskowych mor.
Benesza zawiera jednocześnie zapowiedz, iż

krytyka struktury
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Ligi Narodów,
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dziennik

uważa

to za pomysł

przyniosło to korzyść Angiji. Dziennik uważa,

YCZNY niczem zagwarantowane skoro
ostatnio
Jeżeli odniesie zwycięstwo

w

išsi

lorda Roberta

jaką zamierza

te nie są

się przeprowadzić,

posługiwały się

in-

wy w wyniku

rewizji przesłano pro-

„potrzeby
naturalnie
kosztem swego niezależnego stanowiska, a nawet
swych słusznych przekonań. Dziennik daje wyraz wierze iż demokratyczna
część Ligi Narodów, która reprezentowana jest przez większość członków

zdaje sobie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa,

Zamknięcie sesji unji międzyparlamentarnej. SZEF:

Nowootworzone

GENEWA,

Koncesjonowane

Biuro Podańi Przepisywań

ul.
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się w sierpniu
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odbyło

się

sesję unji międzyparlamentarnej.

Polska

Skład delegacji

Mickiewicza 15 — 4,

konferencja

była

odbędzie

reprezentowana

przez

mieckiej na Zgromadzenie

dzeniu tem ustalono,
Niemcy
M-stwa

2е

w

Vorwarts

poszczególnych

donosi, iż na

komisjach

posie-

Zgromadzenia

reprezentowane będą przez min. spr. zagran,, podsekretarza stanu
spraw zagranicznych oraz szereg członków parlamentu Rzeszy.

ERNZRNCHSZWKEBNA 7 wrot opinji francuskiej w sprawie Tangeru.
.

E.

PARYŻ,

Mieszkowski

Mickiewicza
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Petit Journal omawiając

znacza, iż Francja zgodziła się chętnie
hiszpańskich

22
od

w

okręgu

Tangeru

na uznanie

i prawdopodbnie

sprawę

przewagi

nie

Tangeru za-

jeny

odmówiłaby

do-

starczenia środków celem zapewnienia
bezpieczeństwa w hiszpańskiej
Strefie. Gdyby rząd hiszpański skłaniał się ku tego rodzaju rozwiązaniu

zł.*12 Sprawy,
to znalazłby w Paryżu tę samą gotowość do przyjaznej współKAPELUSZE
pracy jaka doprowadziła do zadawałającego uregulowania
sprawy
Riffu,
" Czapki UCZNIowskie: Szk, państw. śr. Ten sam dziennik podaje z Genewy,
iż Hiszpanja
rozważa
podobno
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ewentualność kondominjum w którym Hiszpanja
Włoch

odegrywałyby
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delegowanego

umysłowy

ża

naszego

wystarczający

du-
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i że

W dniu dzisiejszym wyjechałz Gdań:
ska do Genewy komisarz generalny

naprawy nie potrzebuje. Otóż program

żydów

Katolicyzm zaś Pogłoski

w Palestynie.

nie może

p. Strasburger gdzie będzie działał
jako drugi delegat Polski oraz jako
rzeczoznawca do spraw gdańskich w
komitecie finansowym Ligi.

całkowicie

o pożyczce
Amerykańskiej dla Polski.

przekreślić tra-

opozycji

pianów

sjoni-

budowa
oparta

tego stronnictwa

jest Ściśle

o wzory masonerji,

Kler słusz*

„Hajnt z dn. 3 września dowiaduje
się, iż ostatnio stała sięznów aktualną Sprawa otrzymania
przez Polskę

pożyczki zagranicznej.

W

działalnością misji prof.

związku z

Kemmerera

reorganizacją Banku Polskiego panuje

za zgodą Francji, Anglji

administratora.

:

i

w finansowych kołach
przekonanie,
że wkrótce już rozpoczną się poważne rokowania a pożyczkę. Prof. Ke:
mmerer miał zaaprobować plany go-

spodarcze ministrów Kwiatkowskiego

i Kiarnera, Rokowania
o pożyczkę
dla Polski
prowadzone
być
mają
przez National Bank
of Commerce,
który posiada w misji prof, Kemme= swego vice-dyrekiora p. Brode-

ricka.

:

Apel min, Kwiatkowskiego.
LWÓW, 4 IX. PAT. Minister

olbrzymią

czołowych
o głowę przerastającym
2 najwypolityków endecji, jednym

antagonizmu

polsko-niemieckiego.

takie

bogactwa

w
surowcach,
tak
produkcji
Czy nie
potrzeba raz wreszcie zorganizowść się

Natomiast do tradycji polityki Wa- liczne warsztaty

tykanu

nalezy

popieranie

espansji

wyzyskanych przed nami. Czy nie wiepoli- otrzymał breve zachęcające do wojny rzycie, iż jeszcze wy, dzisiejsze poko-

jego na marszałka

znaczenie

Polsce.
ludowo-

związku

defety

tej

w całej

lu:
od

z Turcją.

Potężne

państwo

miało być chorążym pochodu
cyzmu ną Wschód,
Państwo polskie

małe

i

polskie lenie, możecie pracować korzystnie i
katoli- produkcyjnie przy warsztatach fab.
rycznych

zywnie nacjonalistyczne, państwo

pol- Nie wierzyliście w

narodowego na zjaździe katolickim
skie z recepty endeckiej—takim choprzyznają się pisma chrzešcjanskorążym być nie może.
narodowe i chadeckie, przyznają się
To jest ta sprzeczność największa.
do niej skarżąc niektóre pisma endeSolidarność nasza z Wytykanem
ckie, jak np. Kurjer Poznański.
polega na dążeniu do wielkości pań.
katolickiej

wódz endecji
p. Roman
w swem dziele <Polityka
odbudowanie państwa».

były

Dmowski
polska i

Poruszam przedmiot dla kraju katelickiego bardzo drażliwy. Rozróżniam kościół
i politykę Stolicy Apostolskiej. Polityka wa*
tykańska jest rzeczą ludzku, jak każda rzecz
Indzka nie wolna od błędów i staje w rów:
nym rzędzie z polityką innych państw.
||

stwa polskiegó.

i możecie steć

się

dumni,

mogliście znaleść pracę i tyle zroeksklu- wże Polsce?
Pozbądzcie
się niewiary.
możliwość

wiel-

kiego handlu węgiowego

na Bałtyku

miesięcy. Nie wierzyliście

w powsta:

a stało się to faktem już od
nie w

Gdyni

10-ciu

portu, a ten wyrasta

w

naszych oczach z dnia na dzień. Gdybyście nawet

nie

chcieli,

będziecie

wusieli uwierzyć w młodość, zywotność, tężyznę i niepokonaną chęć do
życia i rozwoju Polski. Idzciena Targi

*

Przemówienie kardynała Kakow- Wschodnie, to zapewnie utrwali w
skiego na zjeździe katolickim bylo was przekonanie o wielkiej przyszłości gospodarki polskiej.
meisterstiickiem politycznym,

Kardynał nietylko powiedział „s£oi-

my przy prezydencie”, ale powiedział
także „stoimy przy rządzie” — Po-

Wojaże

poselskie,

WARSZAWA.
Do

Genewy

3.Xi, (żel.wł Słowa)

wyjechał jeszcze w

cha-

nacis- rakterze doradcy naszej delegacji pos.
Żaden ksiądz katolicki — Polak wiedział to z jaknajwiększym
na te słowo w zupełności pisać się kiem i jednocześnie ogromnie mocno, Rudziński z Wyzwolenia. Do Gene
ma jeszcze wyjechać
nie będzie. Przyzna on niezawodnie, stanowczo napiętnował projekt wy: wy pozatem

niemieckiej.

Ligi Narodów.

stan

chowieństwa

rolnej, zasadniczej

BERLIN, 44X. PAT. W ciągu wczorajszego popołudnia odbyło się
w M-stwie Spraw Zagranicznych poufne zebranie członków delegacji nie- "że Polska nie powinna być pionkiem

do

urzędówi instytucji państwowych, komunalnych iprywatnych.

ь

w auli

zamknięto

prof. Dembieńskiego i sen. Posnera.

Tel, 206,

wszelkie

Wczoraj

którem

Delegaci zdawali sprawę z prac komisji. Następna

„Promień
z
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uroczyste posiedzenie

uważali

katolikami,

Polski na Wschód. i Ligi Narodów, Przypuśćmy szturm
neralny do naszej własnej psychiki.
hasła nie są więc dla
ak najprędzej musi się stać drugi
polityki watykańskiej wystarczające. cud nad Wisłą, Wartą i Bugiem.
wulgarny język polityczny musimy je Pan Roman
Dmowski skarży się na Nie wolno nam świętować
3-ch dni
nazwać: Zerwaniem z endecją,
germanofilstwo
Watykanu.
Istotnie
w
tygodniu,
podczas
gdy
liczne
Ks. Janusz Radziwiłł jest niewątnaszych
obywateli głodują,
Watykan nigdy nie będzie protegował rzesze
pliwie bardzo wybitnym człowiekiem,
gdy posiadamy
tak żyzne
ziemie,

Pisał o polityce

złą jest

Rada z miejsczmi siałemi, to z miejscami półstałemi będzie jeszcze gorsza,

kuratorowi.

3

gdyż jeżeli

dobrymi

wyje-

Tłómacząc znaczenie ostatniego
Antysemickie
zjazdu katolickiego w Warszawie na

Do

trygami w celu pozyskania sobie ich głosów oraz, że państwa te będą
Ogółem
w
Litwie było około 2000
udzielały
im głosów dla zapewnienia sobie możności wyboru, w razie
bezrobotnych, około 500 osób nie
otrzyma:ospracy.
Na zapomogi dia samorządów wydano 411.000 lit. Dokonano rewizji
zarządów 4 gmin i 1 powiata, 2 spra-

odegra

którego, aż klasneło

ną większość, to wobec tego, że mandaty 3 ch z nich będą półstale, ła-

twem jest przypuszczać, że wielkie mocarstwa będą

reformy

związkowi
czka wymierzonego
dowo-narodowemu i to policzka

to Rada będzie : się składała z 14-u członków
z których 5iu będzie stacałej łych,
9
a 9-u wybierałnych. Jakkolwiek jednak
ostatni 2 będą mieli ; bezwzględ-

Wiłkomierz,

powodu

endecję, że wybór

Zgromadzenie może je nie zaakceptować,

taka reforma

a to nie

zjazdu miał istotnie

Cecila, ponie:

iż miejsca

śmy

Komisarz Strasburger
chał do Genewy.
gdybyśmy

niestety nie byliby-

bitniejszych polityków naszych, ale polskiej w kierunku na wschód. Tak do pracy? Kierujmy uwagę na wschód i
ks. Janusz Radziwiłł jest tak specjala
zobaczymy jak wiele
bylo za Stefana Batorego, Zygmunta zachód
nie, szczególnie znienawidzony przez
możliwości
gospodarczych
leży nieIil-go. — Władysław IV od Papieża

CE e. starcia ka PO“ Rady Ligi Narodów stwierdzając, iż idzie ona w Biestenkaj Przzodyia do
A ofczące Się nIErAZ „nteresów Zora, Omawiając sprawę miejsc powiaych w Radzie

е

myślowego, gdyż

Ekspansja

Rady Ligi Narodów.

Polska
i Finłandja
będą zaproszeni
do współpracy nad
siebie
zagadnieniami
we
wspomnianym
komitecie Lig
przez

Ostra

kierują niemi intencje poczciwe. Ale wie: traktatu berlińskiego.
także i brak szerszego horyzontu

któregoś z odłamów międzynarodoPolacy,
musimy
podjąć ciężką
wej masonerji. Twierdzenie to bazuje i długotrwałą wojnę. Mobilizacja już
rolę!“
się rozpoczęła. Pierwsze szeregi wy*
Musiaiem przyznač swemu inter- się na tem, że Endecja trzyma się ruszyły już nawet na front. Osiągkurczowo dwuch najbardziej masoń- nięto wielkie sukcesy. Nie obawiajcie
iokutorowi całkowitą rację w tem co
skich państw Francji i Czechosło- się, iż podejmujecie nową wojnę w
mówił.
wacji.
okresie ideałów rozbrojenia, pacyfikacji
Dziś się jednak zmieniło.

Podczas dyskusji nad wspomnianemi wnioskami.
Ze względu na drażliwość sprawy art. 16 paktu Ligi Narodów postanowiono na razie nie dyskutówać
nad merytoryczną
stroną tych wniosków,
lecz odesłać je do
organu Ligi specjalnie kompetentnego, t. j. komitetu Rady do spraw roz-

gdyż ele- Poruszonem!

doskonale były ZE

z

rację,

przewodniczącego

kler

borach kler polski

w sprawie prywatnej
fabrykacji broni oraz w sprawie wniosków
w. katastrofalnym stopniu na państwie, nesza
a w
szczególności części, jako że Polski, Francji i Finlandji dotyczących sprecyzowania paktu Ligi Narodów
Litwa jest krajem rolniczym.
Pisma odnoszącego się do procedury pomocy na wypadek agresji. Przedstawioraz Finlandji min. Erich zostali powołani przez
opozycyjne,
wszczególności
zaś ciel Polski min. Sokał

organy

4 IX. (£el.wł.Słowa)

Dziś o godz. 8'mej 15 przybyli
przedstawiciele F.]D.A.Cu na kon-

i nie umniejszyło wpływów kleru.
Przemysłu i Handlu inż. Kwiatkowski
nie się obawie, że góry takiej organiw przededniu otwarcia IV Targów
Przeciwnie raczej je wzmoglo, Tak
zacji łatwo mogą być afiljowane do Wschodnich ogłosił następujący apel;
przy byłych jak przy następnych wy-

Przyjęcie raportu Benesza,

GENEWA.

się

WARSZAWA.

Pana,

Niech pan pamięta także—że głosowanie powszechne nie zaszkodziło

się

Polski spotkało

przedstawiciela

wyborach,

poparciem

jest przeciwnikiem, stycznych tworzenia narodowo Pale»
— lecz z powodu
istotnie bardzo styńskiego państwa, Katolicyzm musi
niskiej moralności przywódców i ze. bronić i dbać o miejsca Święte.
społu personalnego potityków Piasta,
W . państwie kościelnym — żydzi
Pozostawała więc ósemka. Popiera- mieszkali i nie byli gorzej traktowani,
jac ją chronił tylko proboszcz swoich aniżeli w innych peństewkach Włoрагайап od antykatolickiej polityki skich przed zjednoczeniem. Nawet
Wyzwolenia, czy socjalizmu. A niech w Rzymie była ich poważniejsza
Pan pamięta, że obowiązkiem księdza ilość.
jest bronić się przed polityką antyka«
Obawa przed masonerją. Pomimo
tolicką. « Tutaj nasza apartyjność się nawoływzń anty - masońskiej prasy
kończy.
A
endeckiej, wiadomo jest że wewnętrzna.

w sprawie zastrzeżeń Stanów

międzynarodowego

i Rząd.

Przyjazd delegatów F.I.D.A.C;

tycyj wojen krzyżowych i dlatego
popierać nie mógł, polityka Watykanu zriajduje się w

Piasta także
z

Proszę

której Pan takim

przyjęcia konkluzji

Zjednoczonych,

Konferencja

dotyczących

żądaniom

narodowo-państwo-

ctwa aż się pieniły od haseł areligijnych i antyklerykalnych. Więc pozo-

żywić Lidze Narodów przezwyciężenie
i
trudności, р° jest gotowa do pewnych poświęceń, które znalazły wyraz w rezolucji. Rada kontrasygnowała

uspokoić opinii

cytrowe i tabelowe o 25 proc. droże

Sejm

a potem z tłumem stanęła do zw.
ludowo-narodowego
nacjonawalki na liczbę głosujących. Nie mógł listyczny w zasadzie i eksterminacyjny
kler polski popierać ani Wyzwolenia, w stosunku do żydów — zdąża do
ani Socjalistów, gdyż oba te stronni- stworzenia państwa dla wygnanych

gzeniu zastosowanie tych
ien ii przychylne rozpatrzenie \ propo:
ych postanowień

i jęczmienia
jest
:
„średni* w ustach

świątecznyc

n-ch

40 gr. W

nadesłane

iub

Ogłoszenia

wybóry,

urodzaju żyta, gdyż według SłÓW zycyj dotyczących sposobu wyboru członków niestałych i systemu trwatych samych czynników miarodajnych jvch mandatów. Delegat Szwecji Unden podkreślił, iż Szwecją aby umourodzaj:
przenicy
:
średni. Oczywiście

„unję

wą” płód dziecinno -profesorskiej fantazji, listę inteligencji polskiej, którą
tak słusznie pan nazwał Królem Learem Polski, tej inteligencji polskiej,
która pierwej nam dała powszechne

rzekomo

Narodów

go— mówił dalej minister —skonstato: zprobującą propozycję komisji reorganizacyjnej
wać musimy, że chleba w tym roku ną stałych członków Rady i co do zwiększenia

nie wystarczy, Ceny na żyto wzrosły.

Niemiec

Ligi. Korespondent za-

przecza natomiast pogłoskom i domystom na temat
nastąpić wystąpienia Hiszpanji z Ligi Narodów.

W _ przeciągu
Krikszczunas—

Włeściwie
głównie mowa
V

z Genewy.

4IX, PAT. . Ki Korespondent genewski 5 Deutsche Tageszeitung
В

Hiszpanja

reklamowa

z prowincji o 25 proo. drożej

oraz

jutro.
Co politykę katolicką w Polsce ze gres którego otwarcie nastąpi
W
poniedziałek
Ministerstwo
Spraw
się go dlaczego kler ka- związkiem ludowo-narodowym łączy,
Zagranicznych wyda
bankiet na 200
tolicki polski poparł ósemkę.
a co dzieli?
osób. Najważniejszem momentem o„Kościół jest apartyjny.-—OdpowieAntysemityzm, Zw. lud.-narodowy brad kongresu będzie dyskusja w
dział mi — oczywiście
jednak o ja: w
celach demagogicznych uprawia komisji politycznej gdzie będą się
kiejś idealnej bierności kleru podczas przesadny i krzykliwy antysemityzm. ścierały dwa prądy jeden reprezentowany przez delegatów Anglji za dowyborów nie może być mowy.
Fak« Jedna przez
to sobie wielu księży, puszczeniem niemców do F.l.D.A.C.
tem jest, że znakomita większość kle- którzy obserwując szkodliwą działali drugi reprezentowany przez delegaru poparła ósemkę. Zapytam się jed- ność pośredników źydowskich zwła- cję belgijską przeciwny temu.
Pozanak Pana, o ile był Pan przeciwni- szcza po wsiach, żywo hasła antyse- tem delegaci polscy złoża wniosek
Ligi
kiem ósemki, kogo
miała
poprżeć? mickie biorą do serca. Niewątpliwie o niedopuszczenie Niemiec do
Narodów
przed
wyjaśnieniem
w
spraChyba nie żąda Pan, aby popierała

donosi z kół dobrze poinformowanych, że delegat Hiszpanji Palacios wy:
jedzie w niedzielę z Genewy, uważając swój mandat za wygasły z chwilą

S
obec-

tę reformę
który

Hiszpanji

Kronika

10 groszy.

wieństwa.
Pytałem

miejsce nie odpowiadające

„
słać telegram do papieża z prośbą o apel do gabinetu hiszpańskiego, aby
musimy
inistra, Hiszpanja pozostała w Lidze Narodów.

nich rządów, które uchwaliły ustawę

urodzaju

takiej

nie zwraca:

©

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-6j 30 <

OGŁOSZEŃ:

za tekstem

Piłsudskiego

POWIATOWA—ul.

WILEJKA

|

CENA

— ul.

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

Wiosną roku 1923 rozmawiałem z poparcie
przy ostatnich
wybitnym kapłanem katolickim, mają- było też prawdopodobnie
cym wielkie
wpływy
wśród ducho- ostatniem.

Płonne nadzieje.

ję
większy.tego "Wiemy.
ODskónśie,
przyczyną
polakofobja
poprzed-26

niając wyniki

Do

autorytetu

|

STOŁPCE

Polityka katolicka w Polsce.

®

stanowisku.

o
di się przyznać,
ÓW zo że z
który nie zawachał

pogłębić
4śięch jeszcze
lat—oświadczył

niezamówionych

LONDYN, 41X, PAT. Daily Chronicle donosi z Genewy, iż ożyła
z tam nadzieja zatrzymania Hiszpanji w Lidze Narodów. Postanowiono wy-

sytuacji

każdym
rokiem nieurodzaj
а
:
ь

nego rządu,

Redakcja rękopisów

-

hiszpański

rzyła
się na
kraj cały. Ostatecznie minister rolnictwa
Krikszczunas
uznał zaa ststosowne podzielić
się Уwia:

domošciami

|

e

Mackiewicza 63

»przedazy detalicznej cena pojedyńczego u-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

GENEWA. 4,X. PAT. Primo de Rivera
powiadomił
telegraficznie
Chamberlaina i Brianda, o postanowieniu
Hiszpanji
powstrzymanie się

o groźbie nie-

niektórych

Kowieńskiej.

W

4 zł,

ul. Majora

228, drukarni 262

Hiszpanja ostrzymuje Się,

Ryga 4 września,
pisałem

pocztową
:
>

-

Nieurodzaj na Litwie,
°
Niedawno

felefony: redakcji 243, administracji

—

Е

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19

w

rękach

polityki Watykanu.

jednak

utrzymywał,

że

Będzie

polityka

katolicka
nie
zdąża
do
celów
materjalnych, lecz ma na celu tryumf
prawdy
Chrystusowej.
Nie będzie

mógł także

się zgodzić,

że politykę

jęcia prawa małżeńskiego
petencji kościelnej.

Rezultatem

tego

była widoczna zmiana

z pod kom{

Dlatego

katolicki
en dezję

Watykanu

też nie negując,

w Polsce jsłośnie
twi erdziłem

zawsze,

popierał
że to

D.

Kobiety na sprzeda

frontu

prasy

rządowej wobec kościoła. Już się teraz tam nie pisze ani o ks. Husžnie,
ani o Marjawitach, ani o iunych spe-

katolickim, a takiem —
ducha jak ks. Huszna
2 Marjawitkami,

z Ch.

Film,

nie mo:

że kler

Chaciński

przemówienia

kulantach na ciemnocie ludu,
Oczywiście każdy
rozumie
że
żna traktować narówni z polityką
trudno”
pierwszego lepszego państwa cudzo- przy wyborze sojuszników
się wahać pomiędzy polskim klerem
ziemskiego,
katolicką, politykę

pos.

i „mocarzami*
czy Marjawici
Cat,

o

któr.

mówić

będzie

Wilno,

,

Wkrótcew

Ch.

kinie „Helios

16

.

Lekarz - dentysta

Krasnosielski
ui, WIELKA

21

"Dr med L ŁUKOWSKI|
powrócił.
Jagiellońska

1 te!. 592.

.

ЗОРО

"ECHA KRAJOWE
‚ 7 Grodzieńskiego
Afera pocztowa.

według relacji „Nowego
stępująco:

W

dn.

29

sierpnia

urzędnik pocztowy

na:
i

w

Grodnie

z Wołkowyska

p.

poznał w
osobnika,

Kulesza przechodząc ulicą
osobie Józefa
Balickiego

który 29 maja r. b. podniosł w Uczędzie pocztowym w Wołkowysku po
sfałszowanym przekazie 465 zł., adre-

sowanych na imię Piotra Prejsa. Po
zaaresztowaniu poznała go również
ma

poste resiante

pocztowy

przekaz

487 zł. 80

w kwocie

gr., Balicki otrzymał te pieniądze w
Bielsku od kasjera Urz. poczt, Waw-

ryntowicza, za okazaniem legitymacji
na imię Prejsa. Ustalono, że spólnikami Józefa Balickiego byli: brat jego
woźny Urzędu Pocztowego w GrodStanie, Konstanty Balicki i szofer
nisław Goworo „ski. Baliccy do winy
się Line
fałszowania przekazów
dokonydo

„kładówki”

niawskiego,
«Cherubin
Germana i in. Repertuar
uzupełniany

mości

rektor

nie protestują.

takiemi

z piekła» cie Warsz. Porannej:
ten będzie
Jak
się dowiadujemy

sztukami,

jak

dniach

ły domek»

dzielę

Grodnie, gzie przechowywał się wo-

odbędzie

się

Rządowa

um

Prawda czy nieprawda?
Może być prawda, lecz może

Reducie urządzony koncęrt p. Jadwi-

NOWE

rząd

prawda. „Żydem*
dy, kto
jest
Staro7akonny

ŚWIĘCIANY.

tej gazety

nie,

dla Gatety jest każ.

mieście,

na

jest Polakiem.

w Meksyku

apostolskiej

meksykański. Crespi musiał opuścić Meksyk

w przeciągu

prowincji

Wyjątkowg

Rokowania

a ten ostatni zaopatry-

gdzie znajduje się Świetlica, w piątek
każdego
tygodnia
przysyłana
jest
przez pocztę
przesyłka,
zawierająca

od 10-ciu do 50 egz.
Charakterystyczną

przechowy wały się w składówce na st. Bystrzyckiej
Grodno i stąd rozsyłane były do kiego.
właściwych miejscowości. Wymienie.

į

pow.

Wilefisko-Troc:

Podziękowanie.
Wszystkim organom prasowym,

zainteresowały

zety Porannej

dział

Palta jesienne
od 67 zl. Palta
zimowe.
Kurtki
myśliwskie, ubrania zwykłe i sportowe, gotowe i
zamówienie,

Mun durki

Codzienny»)
subwencyjny.

Warszawskiej»,

która jeszcze

powtórzył gładko ten pacierz
Jeśli jednak chodzi o zdoby-

wanie funduszów z różnych <zamaskowanych» zwłaszcza źródeł, to—po prawdzie—
właśnie W, Szanowni Panowie NPR owcy
mogliby nam służyć i wskazówkami i przykładem...

uczniowskie.

Dobre gatunki towarów—
ni Sk ie. ceny

jąc

Stołeczny organ P.P.S.—Robotnik
nas chłodno,

porzucił

czynkiem jest fakt, który się
we wsi Samochwałowicze,

wreszcie

Bracicjatikęuje

ale tak wybitnie

niczem

<krakauerski, «Naprzód»,

tycznego

zresztą

emtazą o «nowej

uświadomienia

poli-

czy też wycofany

ze

wydalił

24 ch go-

—

niemożliwe. Wedle ostatnich wiadomości

Wu-Pei-Fu kieruje obroną

jest

Han-

Fu cofają się. Bitwa rozwija się o 30 klm. od Hankou. Z Mukdenu
słane są podobno

nasze

powyższej

Liekeje muzyki

jeszcze,

Michał Józefowicz

pryskają.

nie

W

znajdujemy

nic nagannego, nic śmiesznego. Jest
ona poważna, napisana z godnością,

z dużem

bogactwem

do dyspozycji Oddziału

G. P. U. w

w Pleszczenicach, pod silną eskortą,
składająca
się z jednego plutonu
żołnierzy,
uzbrojonych
w
obawie
przed odbiciem arestowanego.
Władze sowieckie,
jak również i
prasa białoruska w korespondencjach
z prowincji, rozdzierają
szaty nad

mas społeczeństwa białoruskieZ tej racji jakić nieznany autor,

kich
go.

się

podpisujący

czyńcom*,

-

Równocześnie z wzrostem

ności

wśród

włościan

ważyć ciekawy
antysemizmu,
nostek

objaw

tak

jak i nawet

daje

wzmożonego

wśród

wśród

argumentówi

przemyślnością polemiczną. Tem niej:
mniej gdyby cała od a do zeć napi—żydowską.

a

włościan,

wybiłnych jed-

białoruskiej

partji

komuni-

stycznej. W ciągu ubiegłego miesiąca
zanotowano
usunięcie z czołowych
stanowisk w Centralnym
Komitecie
Wykonawczym Komunistycznej Partji
Białorusi dwuch osobników, pochodzenia-żydowskiego: Saszy Ejnchorna
i Osipa Stawczenia, delegatów okrę-

gów

wschodnich

leżnie od

najbliższym

Białorusi.

tego

szczędząc

chy.

objawów

zobopólnej

Ciocia Rozpendowska

jęła

mi z

Niespodziewana a króciutka
prze
chadzeczka w mułem
towarzystwie

punktu wypominać,
że tak
odwiedzam Wilno, formalnie

skiej ku Antokolowi — Teorje pro
fesora
M
przepowiadania
zmian

niej to od niewiedzieć jak dawno
byłem.

do Zygmuntowskiej i
atmosferycznych

Kościuszkow- bany w swoich

tudzież ' domowej

kuracji odtłuszczającej

—

Co

—

nowe

Inturkach,

Wieś ma swój urok,

ucie-

rzadko
zagrze-

a już

u
nie

pani do:

brodziejko
próbował
grzecznie
go w Wilnie słychać? — Pieśń bez mnie ekskuzować prof, Karol Marmesłów pogodnych t słonecznych
na: lada. Pochłania... pochłania...

strojów

wrześniowych.

A panna Fipa, korzystającz oka-

zji pokazania swych ząbków jak perełki, roześmiała się powtarzając: „My

Od dawna to już zauważyłem, że
bulwar, ślicznie wysadzany drzewami już teraz pana

nad Wilją, zwany ulicą

Zygmuntow-

- ską dlatego jedynie aby
ła się <przedwojennie»

nie nazywaNadbrzežną,

nie puścimy!*

Patrzyłem

w górę.

dziś na barometr.

Poszedł

brzmiące

mianowicie,

od czasu
na bardziej

Piotra

Oku-

jakiejś tajemnej

wiary

że

obecne

okres

czasu

czasy

długi

już

dzieli świat

od przyjścia nowego
Kto tym wybawicielem

zdają sobie
gorąco
©0
przyjścia.

ARTYSTA
FOTOGRAF

sprawy
skrócenie

wybawiciela.
ma być niei

modlą
się
czasu
jego
(y).

Wilno, Mickiewicza 7, tel. 328

otyłości jest marmelady.

NETIKS

Na

kolację

—

to samo

prosta, zatem najbardziej godna pole: co na pierwsze śniadanie, byle tylko
— Tak, — odparł profesor Marcenia. Skoro się tylko spostreże,
że sok z owoców
był dobrze rozcieńmelada,
Utarło
się „przepowiadać*
nawet przy silnem wciąganiu w sie- czony. Cukru nie więcej nad 50 gra:
pogodę... z barometru, Ma to niewąt- ter we 12 godzin i 42 minuty,
Cóż bie powietrza peryferja żołądka jed- mów, masła 10.
pliwie swoje uzasadnienie. O wiele to za rekord wspaniały! Cóż to za nak większa jest od obwodu piersi...
Słuchaliśmy z wytężoną uwagą.
są atoli pewniejsze postrzeżenia oso- bohaterl Cóż to...
— U męzczyzn — wtiącił któryś Co można wiedzieć:
komu przydać
biste.
Tu młodzieniec z podniecenia sil. z młodzieńców, za co go ciocia do: się możel
— Osobiste? — zainteresowałem nie poczerwieniał i dech mu odjęło. brze wzrokiem spiorunowała.
Gdy zaś przeminęła chwila zadusię.
-- Od obwodu piersi — powtó: my, pierwsza odezwała się wesoło
Korzystając z przygodnej
pauzy
Tak jest. I niezmiernie są proste, wtrąciłem:
rzył profesor — lub jeśli 170 centy- ciocia Rozpendowska:
Bierze pan przeciętną liczbę dni desz*
— Tego lata nie słychać było aby metrów wysokości całego korpusu
— Nic nie
czowych w miesiącu, dajmy na to, kto jaką nieśmiertelną książkę napi- już nie odpowiada šieaišias waga 70 nowego słychać! wiesz co w Wilnie
sierpniu, dzieli pan przez
przeciętną sał, aby obraz wymalował godny po- kilo, natenczas należy niezwłocźnie
Pośpieszyłem przyznać cioci konadeszczową z sierpnia 1847-g0 roku, dziwu całego Świata.
Ludzkość nar przystąpić do stosowania odiłuszcza- pletną rację.

wyraźnie 1847:g0, bo

to

był

punkt

tomiast zdobyła się na to, że

Dwuch młodych panów zaprezen-- zwrotny, mnoży pan przez hipotetycz- ludzka trzykroć

za mało jest przez wilnian

nadmiernej

nał Trzeci!
Miss Corson w 15 godzin 38 minut, miss Ederle o godzi:
nę i ośm minut mniej — a Vierkot-

są

przejawem władzy „antychrysta” i mie

6.

ul. św, Jakóbska Nr 6 m. Nr 1,
(Róg ul. Dąbrowskiego),

mina? Trzeci tego lata przepłynął ka- wa kuracja

jest w

okresie czasu przesilenie

„a

Wzdłuż Wilji,

Nieza-

spodziewane

na stanowisku
naczelnika 5:go oddziału
G.P. U. w
Minsku,
które
zajmował
dotychczas
znany przed
wojną eser Abram
Bursztajn, który

go, są objawy

i 4 1/2 —

Antoni SKURJAT

religij.
się zau-

mistycznej, wyrosłej na tle wielkicia
przeobrażeń duchowych.
Twierdzą

fortepianista, kompozytor i krytyk muz.

11—12

w

Sz*

„Lońka

„Zwiezdzie“ z dn. 28
ub. m.
omaskarży się na
wiając to zagadnienie
«niewdzięczność kułaków», którzy za
przyjęcie ich do partji komunistycznej 1 zajęcie się ich losami, w ten
sposób odpłacają się swym „dobro-

szenko.
Najciekawszym momentem wzrostu religijności wśród ludu białoruskie-

UDZIĘLA

Przyjmuje

szero-

wśród

religijności

wzrostem

z białoruska

informa:
tajemnii
kupiecki
jest mile

okręgu.

gdyż śpiewano przy tem psalmy pokutne, prowadzone przez proboszcza
miejscowego
kościoła,
ktorego
na
drugi dzień aresztowano i odesłano

zmiemił Swe
nazwisko
wystąpienia bolszewików

z których wspólnie z powyższymi
torami czerpać będziemy mogli
te
cze subsydja. Idziemy na uczciwy
rozdział zysków; każdy pośrednik
widziany,
« Dziękujemy xa juz, prosimy o

Wątpliwości

wy-

posiłki.

pisze z
,

głównodowodzącego,

kou. Agencja Indo Pacific donosi, iż wojska
chińskie zajęły
Wu-Czang
panując nad całą pozycją Yang-Tse po straszliwej rzezi, Wojska Wu.Pei-

Dziękujemy za dotychczasową reklamę
1 prosimy o dalsze wskazywanie funduszów,

`

wojennych.

stanowiska

zdarzył
obw.

Pleszczenickiego, Mińskiego

poniósł klęskę.

sana była żargonem z ul. Szklanej,
placówce prasowej Lewia- nie byłaby więcej charakterystycznie
ni przypiął ni przyłatał

nie wymagamy

tama» i wiąże nas,
z posłem Wierzbickim.

Uiiro „Muchia wtc za 18.

został ranny

że

Oto dnia 27 ub. m. odbyło się tam
wcale oryginalne auto—da—fe, gdzie
spalono na środku placu cały transport „Bezbożnika*. Widowisko to
miało bezwiedne może cechy
jakiegoś ministerjum
średniowiecznego,

LONDYN, 4—!X Pat. Reuter donosi z Szanghaju, iż uzyskanie potwierdzenia pochodzącej ze źródeł japońskich wiadomości, że Wu.Pei Fu

wita- notatce

nieuzasadniony epitet <pisma lewiatańskiego», którym obdarzał tak uporczywie daw!
nego «Kurjera Polskiego»: Natomiast zacny
od którego większego

Wu»Pei-Fu

które

wznowieniem

przed ukazaniem się naszego pisma podała
źródła zasiłków wydawniczych dja nas —
jeśli chodzi o prawdę—niedostępnych a jak
przypuszczać wolno informatorowi tej wiadomości dobrze znanych, Następnie podz'ękować należy pewnej ajencji prasowej, która z braku innych wiadomości informację
tę bezkrytycznie do wiadomości prasy pol:
skiej podała, Również i NPR owski organ
stołeczny (wychodzi taki
pod tytułem «Głos

tionfekcji męskiej
na

łaskawie

jest

egzemplarze tego czasopisma
nikną
w tajemniczy sposób,i próżno „władza* łamie sobie głowę nad wynalezieniem sprawcy. Bardzo ciekawym przy-

RED

<Kurjera Polskiego> w nowym typie wydawniczym I szacie—składamy na tem miej.
scu prawdziwe podziękowanie,
A więc przedewszystkiem redakcji: <Ga-

Polecamy uwadze Sz. Publiczności nasz

Rozszerzony

się

„Bezbožnika“.

rzeczą

zwykle do niedzieli wszystkie prawie

strajkowe.

Rewizja długów

sprze-

wiejskiej.

wicieli władzy, jak i komsomolców i
pionierów. Do kużdej prawie
wsi,

— (x) Człowiek, koń,
i wóz
tylko niektórzy nieprzyjaciele endecji
pod kołami
pociągu.
W
piątek
nie
są rzeczywiście żydami. Do tych
wał w pieczątki i fałszywe podpisy ubiegły na 444 km. toru kolejowego nielicznych
LONDYN, 4 IX. PAT.--Komitet wykonawczy związku górników wyszczęśliwych należą AtcyAugustowie.
w
poczty
urzędników
od strony Nowych Święcian na przedo Коп#еw którem prosi o doprowadzenie
odnoš- jeżdżającą furmankę wpadł idący ku biskup Ropp, ks. Janusz Radziwilį, a stosował do rządu pismo
Po wysłaniu przekazów do
uczęstniczyłby
której
w
przemysłowcami
i
górnikami
między
rencji
nych miast, Józef Balicki otrzymywał Wilnu pociąg pośpieszny Nr. 708, przyznać trzeba, że należał Swego również rząd angielski. Górnicy oświedczają, iż gotowi są do zawarcia
od Goworowskiego legitymację na Po przejściu pociągu który niebawem czasu nuncjusz apostolski w Polsce nowego ogólno:krajowego układu w sprawie ograniczenia kosztów, wyRattį
imię Prejsa, z którą udawał się do się zatrzymał na miejscu katastrofy mons.
Przystępujemy
więc
do badania twórczości. Prawdopodobnem jest podjęcie rokowań.
Urzędów pocztowych i podnosił pie* znaleziono trupa woznicy niewiado- czy wiado
mość Gazeły o żydowskoniądze.
mego nazwiska oraz konia. Wóz roz- ści Kurjera Polskiego jest
prawdziwą
Podjętą gotówkę dzieli między SO. bity został
ma drobne
kawałeczki. czy = Na
:
;
bą na trzy części.
Na miejsce naga, Wezwane na miejsce wypadku
PARYŻ, 3 IX. PAT. Dzienniki donoszą z Waszyngtonu,
że pewna
właym
celu otwieram
urjer wysoko postawiona osobistość zbliżona do Białego Domu dała do zronia przekazów obrano m. Augustów dze policyjne nie mogły ustalić nazi czytamy
to płuc
=
ze względu na to, że inne przekązy wiska ofiary katastofy. Według przy* Polski
odniósłby się do
przychylnie
zumienia, iż rząd Stanów Zjednoczonych
wpadn
ie:
в
przesyłały się do Grodna
w worku, puszczeń zabity pochodzi z
inicjatywy
rewizji
układów
w
sprawie
długów
wojennych.
gminy
Czytamy:
worowskiego,

ludności

Najlepszym tego przykładem jest masowe niszczenie tygodnika „Bezbożnik*, który w dalszym ciągu jest silnie kolportowany tak przez przedsta-

przybył

iż

Rzymu,

Crespi, którego

tak

szczególnie

czasach z gorącym

ciwer:, ze strony

dzin. Odbył on w Rzymie szereg konferencji z dostojnikami Kościoła, był
Ojca św. o
przyjęty przez Papieża na audjencji na której poinformował
w możliwość „likwidowania
wypadkach w Meksyku. Crespi nie wierzy
droga
jedyna
meksykańskim,
a rządem
Kościołem
między
różnie
którą kroczyć będzie musiał Kościół katolicki jest bierny opór wzglę dem
nie
póki
rządu meksykańskiego. Opór ten będzie stosowany tak dlugo
zostaną zniesione rozporządzenia anty-katolickie.

nieprzyjacielem endecji.
dzierżawiący
kolporias

w

zazwyczaj

delegatury

do wy-

włościan

Białorusi Sowieckiej,

w ostatnich

:
z

WIEDEŃ, 4/:X. PAT, PAT. Pisma donoszą

wśród

wielkiej dźwigni moralnej, jaką
jest
religja spotyka się na całym terytorj-

rządu meksy-

kańskiego.

tam sekretarz

akcja zdążająca

eliminowania

Salonikach.

Bierny opór kościoła względem

najbliższych
wydawnictwo

sfer gospodarczych żydowskich.

w

reczek z przekazami z Augustowa I gi Hryniewieckiej, kierowniczki działu
N
je tam umieszczał. Składzik czyli „kła* tanecznego Reduty.
kludówkę* otwierał podrobionym

czem podczas nieobecności dyżurnego. Józef Balicki również napisał kilka
przekazów, pozostawiając je u Go-

w
wznowione

być

«Kurjer Polski» pod nową redakcją i przez
nową grupę wydawniczą. Redaktorem na*
czelnym <Knrjera Polskiego> ma być p. Le:
szek Kirken, współpracownik i akcjonarjusz
żydowskiej «Republiki» łódzkiej. Wynika z
tego, że <Kurjer Polski» będzie organem

i in. które stanowią żelaz-

nadchodzącą

ma

„Bezbožnika“

Wzrost religijnošci —Antysemityzm
wśród włościan).

Centralny komitet unji patrjotycznej zwrócił się do rządu o zezwoJenie na urządzenie w całej Hiszpanji
w dniach od 11 do 13 b, m. plebiscytu dla wypowiedzenia się całego narodu o działalności rządu, a spe-

w

1217)

Sowieckiej

( Niszczenie

dy misji.

Jest to podwo-

jeniem wyrządzonej nieprzyzwoistości.

«Przechodzień», <Przepióreczka», Ma:

w

na st. kol.

że

Zdziechowski objął redakcję „Kurjera
Wileńskiego* — wczoraj tej wiado-

ny kapitai Zespołu Reduty i są grawał Goworowski, dawał je Konstan- ne w sposób właściwy tylko Reducie.
temu Balickiemu, który przekazy te
Przed otwarciem sezonu w nienosił

wiadomość,

Z Biatorusi

Sprawiedliwa ocena.

urzędniczka poczty w Bielsku p. Ino»
jewicz, która doręczyła mu 26 maja
r. b. recepis

kretyniczną

d< Rivery,

LONDYN, 4,1X. PAT. Korespondent Times'a
donosi z Madrytu, iż
niepowodzenie Hiszpanji w Genewie oraz
odpowiedź
angielska i francuska w sprawie
Tangeru
pogorszyły
sytuację
rządu
hiszpańskiego.
W kołach miarodajnych spodziewają się, że Primo de Rivera poda się do

Aresztowania

się

Życia”

prasowe.

Primo

nie skarbca pocztowego w Grodnie, Zwłaszcza Warszawianka, która pogdzie w 1923 r. skradziono pocztę i dobno ma nawet oddział w Wilnie, cjalnie o działainości Primo de Rivery oraz dla spowodowania ;zwołania
wewnęrznych
zabrano
listy z dolarami amerykań: a o sprawach kresowych przemawia zgromadzenia dla współdziałania z rządem. Minister spraw
administracyjnym
skiemi. U Gowarowskiego podczas w tonie nawet bardzo pouczającym zezwolił na urządzenie plebiscytu i zalecił władzom
rewizji znaleziono notes, zawierający mogłaby chociaż wschodnią klijentelę, bezstronność dla zagwarantowania prawdziwości wyrażenia uczuć całego
+
dokładny plan skarbca i innych ubi- za nieuctwo polityczne swego współ- narodu.
kacji Urzędu pocztowego w Grodnie, pracownika przeprosić, zwłaszcza, że
milczeniem wysporządzony
widocznie w celu
ra gotowa jest takiem
bunku. Baliccy i Goworowski zostali wołać podejrzenie, że rozmyślnie jej
WIEDEŃ. 3.1X. PAT.
Pisma donoszą z Aten, iż na rozkaz prezesa
przekazani do dyspozycji
Władz Są- chodzi o dyskredytowanie nazwiska ministrów gen. Condilisa aresztoweno w Salonikach 8-miu oficerów, któ:
dowych i osadzeni w więzieniu,
największego
publicysty
konserwa- rzy usiłowali zbuntować garnizon pod hasłem stworzenia gabinetu koaliWykrycie
afery poruszyło
całe tywnego.
cyjnego
i natychmiastowego wydalenia
z armji b. współpracowników
Wogóle prasa warszawska nie lubi dykt. Pangalosa,
miasto. Któż bowiem wie od jak dawna
fałszowali przekazy ujęci malwersanci, umieszczać sprostowań. Gazeta WarWrzenie w Grecji.
Śledztwo jeszcze dokładnie nie usta- szawska Poranna, która doniosła
liło na jaką sumę
narażony
został Światu o „udziale generała BerbeckieWIEDEŃ, 4/1X PAT. Pisma donoszą z Aten, iż róznica zdań między
go w zamachu
na arcybiskupa KaSkerb Państwa.
przywódcami stronnictw a Condilisem doprowadziła do poważnego
zaSezon „Reduty* z powodu remon- kowskiego"” pisze teraz:
targu.
Rozłam
powstał
z
tego
powodu,
iż
Venicelos
ma
zamiar
zaprowaNie sprostowano naszych zarzutów ani
tu gmachu teatralnego rozpocznie się
dzić w Grecji na nowo monarchję pod berłem byłego króla Jerzego lub
słówkiem.
prawdopodobnie 8 go b. m.
Chociaż redaktorzy Gazety czytali jego brata Pawła.
Pierwszą sztuką będzie '<«Wyzwolenie» Wyspiańskiego,
który to dra- oczywista całkowite sprostowanie p'
mat jest, jeśli tak określić można, Władysława Studnickiego.
Gazeta
Warsz. przeważnie kła:
sztuką programową „Reduty*. W tej
Na tem polega metoda jej prachwili trudno jeszcze dokładnie okreś- mie.
czasami mówi prawdę.
BERLIN, 4—IX. Pat, Korespondent warszawski Germanji omawiając
lić kolejność, w jakiej pójdą następ- cy. Jednąkźe
W
kążdym
razie
każdą jej wiadomość politykę państw sukcesyjnych wskazuje na istnienie wyraź1ych tendencyj
ne sztuki, to jednak jest pewne, że
w najkrótszym czasie będą wystawio- należy badać, czy jesł prawdziwą czy federalistycznych w środkowej Europie, przyczem stwierdza, iż rząd polne: «Cyd», «Mazepa», «Marja Stuart», też nie.
ski zdaje sobie -sprawę ze swego zadania w stosunku do paūstw ošcienOto jak się to robi:
«Ś'uby panieńskie», « Wesele», «Świę:
nych i że polityka jego pozbawiona
jest zupełnie jak'chkolwiek cech
toszek», a z nowości «Żeglarz» SzaCzytamy kilka dni temu w Gaze- agresywnych.

bracia Konstanty i Józef Baliccy oraz
Stanisław Goworowski fałszując przepocztowe.
Szczegóły afery przedstawiają

Zmierzch

Pisma warszawskie, które podały

partykularza.|

Frzed otwarciem Reduty.
Grodno, 2-g0 września.
obfita jest ni również podejrzani są о okradze-

Jesień bieżącego roku

sprawach.

Poklosie

—

w ujawnienia
najrozmaitszych
afer,
nadużyć,
sprzeniewierzen i defraudacyj. Cągle o nich słyszymy. Niestety
pod tym względem Grodno nie różni
się od innych miast.
I my
mamy
swoją aferę. Wykryto
ją przed kilku
dniami w urzędzie pocztowym.
Nadużyć dopuszczali się trzej urzędnicy
kazy

O naszych

Nr 207

istota jącej kuracji

domowej.

przepłynęła
wpław do niej: dwa, trzy
kanał La Manche. Trzeba i za to Pa- „wegetarjańskiego.
pierwsze śniadanie
nu Bogu dziękować.
`
I byłaby niewątpliwie potoczyła jagody, bez cukru,
ogórki,
się rozmow4 na tematy filozoficzne, surowe

Jako

wstęp

dniregime'u

—W

ściśle

Inturkach—rzektem—otrzymuję

tak szóźnione i przestarzałe,
Potem zaraz: na gazety
że nie warto Czytać, A zresztą, ktoby
latem owoce lub tam gazetom
wierzył! — dodał żar.
*albo pomidory lub

towała mi ciocia, lecz nie potrafilbym
powtórzyć ich nazwiska. Z prezenta-

ną cyfrę dni deszczowychw sierpniu
roku przyszłego i raz jeszcze
pan

— Właśnie korzystając z niej wyszliśmy na spacer — rzekła ciocia.

roku 1826 go, zostanie panu...
— A pan by nawet Wilji nieprzepłynął! — odezwała się nagle panna

le jej zrobił*', W samej
też rzeczy
nigdym
jeszcze nie
widział cioci

Fipa, niech sobie pan wyobrazi, tak
się przejęła
przepłynięciem
kanału

jest to kuracja nie dla każdej dostęp- w dowolnej dozie, zimą kompot. Na cóż jeszcze?

uwzględ- cją to zawsze jak z owym... podpi- dzieli
lecz już przez liczbę dni desztobliwię.
sem nie do odczytania!
czowych z sierpnia zeszłego roku;
nie solone; zimą
— Mamy już stały teatr w Lutni
— Prześliczną dziś mamy pogodę! jeżeli objąwszy od otrzymanej cyfry jeśli by ciocia Ropendówskaj nie po: szklaneczka soku z jarzyn, trochę
—pośpieszyła
wyliczać pauna Fipa —
— zawołałem, jakby dając pierwszy liczbę dni
deszczowych w sierpniu chwaliła się, że Marjenbad „doskona- mocno
wysmarzonych
kartofli na
wietrza, jak dostarczających mnóstwo strzał rozpoczynającej się rozmowy.
wyrywają już postument
po Mara-

niany jako miejsce dla
przechadzek
zarówno wielce higienicznych, biorąc
pod uwagę całą masę świeżego
po:

wrażeń estetycznych z racji obcowania z cudami przyrody, ze skarbnicą
prześlicznych motywów
krajobrazo-

— Będziemy mieli
stałą, piękną
wych, z których Wilno nasze tak za- pogodę —dorzucił jeden z młodzień:
służenie słynie.
ców, blondyn w meloniku.
|
To też z żywem
zadowoleniem
A profesor— zaledwiem się przyspostrzegłem jakieś dystyngowane to- łączył do towarzystwa i ruszyliśmy
warzystwo idące
naprzeciw mnie wszyscy w stronę Antokoła — podwolnym,

spacerowym

krokiem

—

a chwycił

i rzekł:

Fipa, przecinając jak nożyczkami wywody prof. Marmelady.
— Ot, co znaczy asocjacja pojęćl — rzekł młodzieniec, w niebieskim w białe grochy krawacie. Panna

jakże żywsze było ukontentowanie
— Zależy to od tego czy pan La Manche przez dwie 'z kolei Amegdym, dla krótkości wzroku, skiero- spostrzeżenie swoje opiera na gruncie rykanki, że tylko marzy o czemś po
wał w tę sironę oczy
binokle!
Po chwili južešmy

uzbrojone

się

witali

w

nis

badań kosmo-planetarnych czyli
siudjów astro meteorologicznych.

— Niewiem—odrzekł

też

dobnem takiem.
— A Vierkótte
rl bardzo
— zawołał

młodzieniec.żywo drugi młodzieniec.

Pan

zapo*

maśle wcale nie solonem;

może

być

wiewie z placu Napoleona, lada dzień
Ropendowskiej w tak doskonałej „for- cytronada. Na drugie śniadanie diźto, Arcybiskup przyjedzie, a pana Okulimie". Nikt by nie dał 105ciu a Na obiad jakaś potrawa ż kartofli — cza—jaąka szkoda, taki przystojny! —
nawet równo stu kilo.
bez solil Mogą być jarzynki, grzybki... zabrano do Warszawy na dyrektora
Na to odezwał się profesor:
Może
być sałata spryskana
sokiem jakiegoś departamentu...
— Patrzcie! patrzcie! — rzektem
— Marjenbad
jest
niewątpliwie cytrynowym, mogą być byle nie sosilnie
zaciekawiony.
A cóż
jeszcze,
dobry, choć w teraźniejszych czasach, lone surowe jarzyny... latem owoce
na kieszeni,

!

szklaneczka

soku

z owoców,

lub

podwieczorek...

— Sałata—wirącił ktoś,
— Ach, takl... westchnęła ciocia,
— Może być! Lepiej jednak herktórej i kieszeń musiała dobrże w
Marjenbadzie zeszczupleć.
batka z suszonych jabłek,
poziomek
przepis na
— Poczytuję
rzeczy
proste za a nawet malin. Jest też
najbardziej zawsze wskazane. Domo- torcik kartoflany: ujdzie para łyżeczek

:

—

Ano,

niewiele

ciągu lata mniej
ktoś wyjeżdżał

więcej

а

więcej

w

tydzień

i wróciwszy obej: dj

powrotem

ulicę Niemiecką

co

do Warszawy w spra*

wach służbowych
mował

co

to

urzędowanie;

rozkopywano

to

Nr 2.7 217)

SŁOWO

siewnego

używania
nasion

jako

uszlachet-

Wielką

komisja

w

rolę

odgrywać

sprawach

będzie

dać czynnikiem który zagwarantuje włategorocznego kredytu
dobre rezultaty, zwłaszcza, o ile cho- ściwe zużycie
i niewątpliwie

powinien

nasiennego,

dzi o interesy rolnika, jako odbiorcy
nasion kwalifikowanych.
Nowy system udzielania
kredytu
masiennego opiera się na następujących

zasadach:

(„Przemysł

i

MIEJSCOWA.

— (t) Uproszczenie

INFORMACJE.
Instytut do badania kosztów
produkcji.

/

KRONIKA

Handel").

Kredyt dyskontowy
w wysokości
Rząd zamierza powołać
do życia
zł. 1000000
będzie
udzielony
(za
pośrednictwem krajowych
firm ho: z końcem b'ełącego roku państwową

dowlanych) odbiorcom ziarna uszla- komisję badania kosztów produkcji.
W skład rady wchodzić mają wy=
<hetnionego.
Suma
ta w teoretycznem przeliczeniu stanowi róŁnicę mię- trawni znawcy naszego życia gospo:
zainteresowani osobiście,
dzy ceną ziarna siewnego uszlachet- darczego,
materjalnie
w jego rozwoju.
nionego, a ceną zwykłego zboża kon-

skonta

weksli

trybu dy-

rolników.

Pań:

stwowy Bank Rolny w
Warszawie,
pragnąc umożliwić
rolnikom
rychłe
nabycie uszlachetnionych gatunków

znaczonych
do wożenia
mięsa
i
wszystkich przetworów mięsnych po
m. Wilnie,

— Los piegutków. Chodzą po:
głoski, że Magistrat zamierza z dniem
1 października
r. b. zrezygnować z
daiszego prowadzenia na własny rachunek piegutków antokolskich i oddać jakiemuś przedsiębiorstwu, które

rzekomo

obowiązuje

ten interes
zwiększyć

kańcy

się

Antokola

ty odnośnie

oczekują od

do

Magi-

dalszego istnienia i

rozwoju ruchu piegutkowego.
— (t) Czyszczenie
kominów
„we własnym zakresie”.
Związek
właścicieli
drobnych
nieruchomości
w
Wilnie
zwrócił
się
do urzędu wojewódzkiego ze skargą

na przepisy

magistratu

w

sprawie

czyszczenia kominów przez
specjalnych kominiarzy
magistrackich.
W
sprawie tej przeprowadzone
zostały
pertraktacje, w wyniku których Magistrat skłonny jest zezwolić
właścicielom
drobnych
nieruchomości
na
czyszczenie kominów
„we własnym
zakresie".

—

Minister

w Wilnie.

dyskonta weksli.
Chodzi o to, że konieczność

nister Spraw

wych

Marszałek

W

WOJSKOWA.
Spraw
WojskoJózef

dniu

Piłsudski

wczorajszym

Wysokość

powyższej

do:

wym,

oraz przedstawią potwierdzenie

'bywca

ziarna uszlachetnionego

"KRONIKA

fachowej organizacji rolniczej, że nada

taki

obszar

ziemi,

na

którym wy:

siew danej ilości zakupionego
będzie racjonalny.

Rozważany kredyt nasiewny
Sześciomiesięczny.

posia
ziarna

jest

Oprocentowanie

przy wekslach rolników

będzie

wy-

nosiło 14 proc. rocznie, przy wekslach

spółdzielni

oraz

kas gminnych—12

proc. rocznie, z tem jednak
zastrze:
źżeniem, że bezpośredni odbiorca ziarma siewnego
nie będzie
obciążony
przez spółdzielnię czy też przez kasę
gminną ponad 16 proc. rocznie. ©

Cechą charakterystyczną

omawia:

nego kredytu jest sprowadzenie jego
wysokości do różnicy w cenie ziarna

uszlachetnionego, przeznaczonego do
siewu, a zwykłego ziarna kónsump=
cyjnego. Dzięki powyższej
zasadzie

toinik, pragnący nabyć ziarno siewne,
będzie mógł część należności zapłacić
gotówką,

otrzymaną

ze

sprzedaży

wym materjałem siewnym, a po dru"gie umożliwi krajowym
gospodarstwom uasiennym łatwą sprzedaż wyprodukowanych przez nie nasion.
Dotychczas Państwowy Bank Rol-

Wojskowych

Marszałek

członków komisji szacunkowej szym rzędzie kobiety, zatrudnione w
trudniej byłoby
sprawdzić za* wojskowości oraz urzędnicy nie odm.2f
4
g.
©
sł,
Wsch.
5 Dziś
świadczenie właściciela domu, niż u: powiadający pewnym paragrafom praZach. sł og. 6 m. 51 stalanie dochodów płatnika, organiza- gmatyki urzędniczej w służbie pań15poŚw.W.]
Jutro
cje kupieckie
zwrócili
się do władz stwowej. Na ich miejsce
mzją być
Zacharjasza.
odnośnych z prośbą, by w tych wy- przyjęci zdemobilizowani
oficerowie
wystarczyło
zaświadczenie oraż bezrobotni z odpowiednim cen:
— Przed ingresem.
Kurja bis- padkach
domu, względnie wyciąg zusem.
kupia w Wilnie komunikuje, że oso+ właściciela
by, życzące wziąć udział w obiedzie z księgi meldunkowej.
— (y) Poczynania
teatralne
i raucie w dniu
8 b. m. na cześć J
w wojsku. Ruchliwy referat kultuMIEJSKA.
E. ks. arcybiskupa
Metropolity raralno-oświatowy D wa Obozu
Wa:
— (x) Brak światła
na ulicy
czyły się zgłosićw poniedziałek dnia
rownego w Wilnie, prowadzony przez
Zwierzynieckiej.
Mieszkańcy
ulicy
6 b. m. lokalu kurji w godzinach uZwierzynieckiej zwrócili się w ostat- tak wytrawną siłę, jak kpt. Kowalski,
rzędowych,
w jak najbliz=
nich dniach do p. wojewody o;inter- postanowił wszcząć
szym
okresie
czasu
energiczną
akcję
URZĘDOWA.
wencję w sprawie
złego oświetlenia
w
kierunku
uruchomienia
na
terenie
—
(o)
Subwencja
rządowa. przez magistrat
ul. Zwierzynieckiej.
Jak
się dowiadujemy,- dla dalszego Wobec
powyższego p. wojewoda Wilna specjalnego teatru amatorskie:
amatorskie
prowadzenia
robót
w kościele Św. prośbę
niniejszą
przesłał w
dniu go, gdzie występowały
siły,
angażowane
z
pośród
korpusu
lgnacego.
który
się remontuje
dla wczorajszym do magistratu popierając
oficerskiego
i
podoficerskiego
Garniurządzenia w nim kościoła garnizo: żądanie mieszkańców tejże ulicy.

ny, udzielając kredytu gospodarstwom
nasiennym,
nie
miał _ dostatecznej
gwarancji, że kredyt ten rzeczywiście
będzie obrócony na rozpowszechnie-

włający

zaświadczenia

o utrzymaniu

Tupaciszki 'w celu urządzenia kolonji
pracowników miejskich.

zonu

m. Wilna

stać z urlopu...

—oburzał

się profesor.

Wiiji, lekko

Do

Klubu

już

co

wspinając

13 i 14 wrześ

oraz
przyjmuje _ kancelarja
handlowego

w rokul Bo i racja. Klub jest przecie

zowie sensację!
mówisz.

Teraz

, — Pieniędzy trzeba

dopiero

to

szli pp. (ul. Żeligowskiego

się na

dzie oddychać

dymu

i gapić się

wniczy krajobraz.

W

poko-

ną

malo:

Wilnie ludzie

mie romansowi,
|
я Tak mówiła ciocia Rozpendowska.
— A nie wiadomo co słychać z
pomnikiem Mickiewicza?
wieków o nim
nic nie

w

Wilnie —

będzie,

znajdą się.

— Na wszystko, niestety.

cichą, serdeczną—jak uśmiech

w po:

żegnaniu chwili,
Było nam dobrze, Ani skwar ża.
pie:
den nie dokuczał, ani chłód nie przej-

niędzy! — odezwała się ciocia,
jach grać sobie spokojnie w karty a
— Oczywiście. Ale chyba na co,
mie.. powietrzem Świeżem na weran- jak na co ale na pomnik Mickiewicza
od tego aby w pełnych

— 80 klasowe

1 m. 2)

koedukacyjne

mował. Płynął sobie człowiek przez
życie jak łódka z prądem, rzuciwszy

wiosła na dno czółna. Upajało

zobo- w całej przyrodzie ukojenie.

takie

wszelkiej."

nadzwyczaj:

Jakoś
оф ności „Oł, zaledwie raczymy
słychać — Jaka okropność może nam

koju—przed

szarugami

zauważyć jesiennej pluchy, jesiennej

i

dziś—zazdołą nami

— O ile sobie przypominam
aby ktokolwiek odezwał się... Prawda
rzekł któryś z młodzieńców — termin w Wilnie czegoś podobnego nie by:

konkursu iakoś upływa w
wystawę

Oho! To

paździer: ło... Strach

Będziemy

powiedzieć:

jeszcze

wichrami

z żywioła-

szeć, ani patrzeć—ani czuć.

nie

mieli było.
projektów
konkurso wych.
— Nawet już Ligą Narodów maci dopiero będzie
miała ło kto się interesuje. Co pan na to?

Skierka,

=

to towary

będą

przez

tą

firmę

Aleksander

Dom

Handlowy

Frank

W.

Wilno,

sprzedawana

po

cennika,

i S' ka Warszawa.

i E. Szumańscy,

Mickiewicza

1.

Zawiadamia Szanowną Klijentelę że otrzymał przedstąwiciejstwo na detaliczną i hurtową sprzedaż wyrobów pofczoszniczych tlrmy
<«ALFRASKA»
iz dn. 1 wrześnią b. m. otworzył specjalny dział wyrobów pończoszniczych,

które to towary

będą sprzedawane

po cenach

fabryczaych.

Mając zapewnioną dostawę wszelkich możliwych
kolorów i gatun:
ków 1 nie wątpiąc że zadowolni wszelkie wymagania poleca się Szanownej
Klijenteli.

Jeszcze echa napadu pod Lidą,
W związku z ujęciem sprawców łanie z bandytami.
napadu na pociąg pod Lidą, ostatnio
Obecnie dowiadujemy
władze

policyjne

aresztowały

Szkankę m. N.-Wilejki

hakowską,

mie-

niejaką

podejrzaną

o

Buł-

wspėldzia-

Przytrzymanie

%
się, że
braku dostatecznych dowodów
Bul
hakowska zwolnioną została z aresztu
śledczego

podejrz anych ną pograniczu,

Onegdaj na pododcinku
Wojdowo organa straży pogranicznej przytrzymały niejakich Kałpikową Manitel
i Bujową Marjannę, w czasie usiłowania przez wymienione przekrocze-

Obława

nia nielegalnie granicy do Litwy.
Wobec zachodzącego podejrzenia,
że uprawiają szpiegostwo, lub kontra:
bandę, odstawiono je do dyspozycji

odnośnych

władz. (x)

na wilki,

6clu szkodników
zabito,
wileńskiego T-wa myśliwskiego w okolicach wsi
Pomyśliwskiego, przy wybitnym współ- krempie gminy Rudziskiej urządzona
Z

inicjatywy

udziale i pomocy

starostwa

powiatu

była obława na wilki z bardzo
po”
myšinym
wynikiem,
a mianowicie:
z siedmiu otropionych
zabito 6-ciu
wilków, a siódmy uszedł ranny,

Wileńsko Trockiego oraz administracji

Nadleśnictwa

Międzyrzeckiego

29-go sierpnia br. na

Regulacja
Właściciele

dnia

terenach

T wa

ulie

nieruchomości

mieszkali

w

dzielnicy

w sprawie

wydania

dzielnicy N-Świat,
za- punktach tej dzielnicy

kilku niezbęd-

Nowy-Świat nych studzien.

zwrócili się w ostatnich dniach do
Wobec powyższego p. wojewoda
p. wojewody z prośbą o interwencję przychylając się do prośby mieszkańprzez

magistrat

ców

NiŚwiatu,

w dniu

wczorajszym

zarządzenia koniecznego zabrukowa- zwrócił się do Magistratu o możliwie
nia.i oświetlenia ulic tej dzielnicy, niezwłoczne przystąpienie do robót
jak również
urządzenia w pewnych regulacyjnych ulic tej dzielnicy.
(x)

Rozpoczęcie nauki

dn. 15 września.

TATTO

SN

TINA

STT

EIK KS

IKasa Chorych wyjaśnia.

W związku z artykułem naszym
«О& Kasy Chorych uchowaj nas e

p.t
Za-

rząd Kasy Chorych m. Wiina
nadsyla nam
ZEBRANIA 1 ODCZYTY
następujące wyjaśnienie:
— Odczyt p. Wacława
StudZarząd Kasy Chorych zdaje
sobie
dot
nickiego. W poniedziałek dnia 6 b. kładaie sprawę z trudności i niewyg
ód, na
jakie
są
narażen
i
„ubezpieczeni przy zwrącam. o godz. 10 rano dla uczestników

Zjazdu,

Delelegatów

cechów

rzežaic-

kich i masarskich, gości i ich rodzin
wygłosi w sali kinematografu miejskiego p. Wacław Gizbert Studnicki,
dyrektor archiwum państwowego odczyt o Wilnie ilustrewany przezroczami Jana Bulhaka,
ROŽNE.
=

— (y)

Rzadka

przyjemność.

Mieszkańcy ul. Letriej

na

Antokolu

uskarżają się na nieprzyjemną niespodziankę jiką im zgotował Zarząd nowo otwierającego się szpitala dla umysłowo chorych. Oto
w
ogrodzie
wychodzącym na ulicę, frontem
ku
niej zwrócony, stoi niedawno zbudo-

rocznie

na

początku

jesieni

Bardzo

często

spožywa

się

owoce w stanie surowym i nadpst:tym.
Chcąc
uchronić
się przed tą
chorobą,
wskazanem
jest przede-

wszystkiem

zachowanie

czystości,

mianowicie
dokładne
mycie rąk po
zetknięciu się z podejrzanemi przed-

rynkach

artykuły

spożywcze.

TEATR

i MUZYKA,

— (Cz. ]) Spadkobierca w nowej obsadzie.
Wczoraj ujrzeliśmy

Obieżyńskiego

żmości
złemu.

czyni starania
Ponieważ lokal

nej nie możę

w celu zaradzenią
Polikliniki Central.

podołać frekwe

ncji
sięgającej 800—1000 osób dzienni
e,

Kasy

jeszcze

w roku

1924

w interpretacji p. Pu-

dziedzica

Samosęków,

głównie

roz.

Zarząd

postanowił otwo-

anie, Nowy

Świat

eto.

Jedna z
takich przychodni przy ul: Kalwaryjskie
Nr 29, została otwarta w początku 1925 j
otwarciu dalszych stanął na przeszkodzier,
ciężki stan finansowy Kasy Chorych,
spo:
wodowany ogólnem przesileniem
ekonomlcznem kraju, Pozatem dążąc do odciąże
nia
Polikliniki Centralnej, Zarząd Kasy
ił
przeprowadzić Oddział Dentystycznyuchwal
, Oddział chorób płuc i ew, Oddz. chorób dzieci do innych lokali i zużytkować zwolnione
w ten sposób lokale do rozszerzenia pocze-

kalni oraz

gabinetów

lekarskich.

Niestety,

brak odpowiednich lokali oraz brak funduszów nie pozwala Zarządowi przeprowadzić

zamieizonych

zmian

tak szybko, jakby tego

w

obecnych

możność

warunkach

korzystania

czyni kroki, aby i
ułatwić chorym

z pomocy

lekarsk

iej
Wybór lekarzy w Poliklinice jest wolny,
jedynie do specjalistów chorób płuc wymagane jest sklerowanie Iekarzy chorób we»
wnętrznych, a to ze względu na dużą fe:
kwencję chorych u tych specjalistów 1 konieczność nzeobciążania ich pacjentami, nie
należącymi do ich specjalnošci. Zresztą
skierowanie

to 0, tyle jest wymagane,

o ile

Biuro Chorych nfe ma innych danych
do
stwierdzenia rodzaju choroby pacjenta.
Tych kilka wyjaśnień Zarząd
Kasy Cho-

A
zen
za potrzebne
y autora wspomnianego

udzielić
wyżej

dotyczące działalności Kasys = s

na zarzu,
artykułu*

de końtego arjykułu,
wprowadzaj
jącego dyskusję na temat zmiany obecneustawy o ubezpieczeniu na wypadek
cho
roby, to Zarząd Kasy, jako wybrany
na
mocy tej Ustawy i obowiązany do jej wy-

cowego ustępu

a Siekierkę dublowanego
k onywania, nie jest powołany
й
s
przez p. Wołłejkę. P. Pużycki robi z „nią w tej sprawie głosu.
życkiego,

chorych,

rzyć przychodnie rejonowe
w poszcz
nych dzielnicach młasta, jak Śnipiszki, ególNo.
we'Zabudow

ludzie pragnął, jednąk Zarząd

zapadają na czerwonkę a to z powo
du
nadmiernego
spożywania owo-

ców.

niu się do op
po
pomoc
lekarską
w pierwszym rzędzie z ciasnoty
pocze
i
Biura Chorych i Polikliniki, i A
zo

do zabiera-

ER
ZOE
ST
OCZTRSERE
ALOZEK PES

bitka życiowego, wykolejonego na
zy Koncert Symfoniczny.
przyj. obcym gruncie. Nad postacią, bynaj- Dziś — w Dzisiejs
Zapisy uczniów i uczenic
ogrodzie po ni Go odbędzie
kancelarja od godz. 10—12 i mniej niejednolita,
muje
panują
nerwy się jeden z ostatnich koncertów, Wileńskiej
od 4—6 po-poł.
unosi się tragizm i niema istotnej si- Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Rafała
Aaa
Jako solista wystąpi wybitny
-- Ważne dla Kobiet. Od 1923 r.
istnieje w Nowej Wilejce Żeńska Szkoła ły, jest tylko szarpanie się. Siekierka skrzypek J, Mejerowicz wilnianin, który zdo:
p.
Wołłejki,
to
głównie
szczwany lis był olbrzymi sukces artystyczny w kraju i
Zawodowa P. M. Sz. w której młode dziew:
czyny po ukończonych 14 lat wieku i 5 od“ i wierutny blagier, bardziej moralnie zagranicą.
działach

mi mordęgi.
imponować?
Co już
Powoli nawet zprestaliśmy mów.ć.
wstrząsnąć! W Warszawie w biały
Na drzewach też ani się listek nie
dzieniec w meloniku, pokazując ręką dzień, w najruchliwszej części
śród- zakołychał, po cicho
płynącej
Wiji
na dzieło Pronaszki po tamtej stro: mieścia, bandyci z inteligencji
pory. ani zmarszczka gdzie przebiega; mia"mie Wilji, ile żeśmy akurat szli mimo, wają z kantoru bankierskiego pienią- ło się nawet
chwilami
wrażenie, że
— Nie o tem mówi profesor czu- dze... pościg.. strzelanina.. ranni... dorożki po bruku przestały dudnić,
piradle — wirąciła ciocia.
Mówi
o trupy.. I żebyż kto choć
pogadał o autobusy i taksiki porykiwać, przepomniku, co ma stanąć vis 4 vis ra. tem w cukierni na ulicyl.. Jestem od chodnie szurgać nogari.
tusza.
dwóch dni w Wilnię. Nie słyszałem,
Nie chciało się wogóle
ani sły-

zagadnął profesor.
NE
— A toć stoil — powiedział mło:

niku. To już blisko.

wstępne.

bie-

uczą się

szkoły powszechnej,

jętnieliśmy— rzekłem. Wszystko przeWrześniowe takie dni to jakby lišniarstwa, białego i kolorowego, hafiu,
chodzi bez wrażenia. Ta wojna zbla- jakaś, od Pana Boga zesłania nam szycia i kroju sukien. Przez cały czas swo*
istnienia, szkoła miała uczanic oi 50—
zowała nas do osłatecznych granic pauza: pogody, ciszy, jasności i spo: jego
60 rocznie, z których ogólna liczba wykwa.
na punkcie

e

10—2

codziennie od godz,

"szkolna

Szla- modelów

Już się przeniósł do zimowego loka:
lu — na najpiękniejszy u nas miesiąc

które

cenach fabrycznych podług naszego

i oprócz tego baczną należy
ogólnokszał- miotami
zwracać
uwagę
na zakupywane na
wyższego
do Liceum

pan? Piła! cącego,

To

ludzi będzie obchodzić?
Takieśmy sobie
gawędząc
wzdłuż

się powtórnie

nia. Zapisy do Liceum

ogło: nasza prasa do roboty. A najdalej za Piła! powiadają. Siyszałeś

chodziły

Wilejki.

do nadesłano w wielkich pakach kilka wzgórza Antokolskie.
im. T. Czackiego w
gimnazjum
Wrześniowy cudny dzień rozta- Wilnie,
konkursowych.
ul. Wiwulskiego Nr. 11, zacheckiego jak nikt nie chodził na
— A tóż profesor — zawołałem— czał dokoła nas całą jasność
swoją wiadamia,
że dn. 13 września r b,
obiady tak i do końca nie chodzono. chowasż pod korcem istną, co
się i pogodę, jakąś słoneczność łagodną, odbędą
się dodatkowe
egzaminy

Werek i wracały..

Statki

i Nowej

goiącą aprobata wyższych
władz
rodziny posiada zniżkę przy płaceniu
wojskowych
w
Wilnie,
które
postapodatku dochodowego. Tymczasem
— (x) Rejestracja i przegląd
władze skarbowe domagają się przed- wozów do wożenia mięsa. Ma- nowiły udzielić dodatniej pomocy
stawienia zaświadczenia, potwierdzo- gistrat m, Wilna, wydział rzeźni i tej zbożnej imprezie.
SZKOLNA.
nego przez komisarjat policji i płat- rynków ogłasza; iż w dniu 7 bm. o
nik musi
stracić na różne podania godz.
— Zapisy do Liceum. Z powo9-ej rano
odbędzie
się na
kilka złotych oraz dużo czasu, by za- rynku końskim, przy
ul. Ponarskiej du odroczenia roku szkolnego, egzaświadczenie takie otrzymać, Ponieważ przegląd i rejestracja wozów
prze- mina wstępne w Liceum im. Filoma.
tów (z prawami szkół państwowych)

szono
nazwiską
tych
wszystkich, miesiąc, jak było ogłoszono, powinen
którzy udali się na letnie wywczasy, zapaść wyrok jury.
zaczęto podawać do wiadomości: kto
— Mnie mówił p. Korolec —rzekł
mie zaczął i zgoła nie zacznie korzy. profesor—że już do Komitetu budowy

pończoszniczych,

Teatr ten miałby na celu szerzenie
kultury wśród żołnierzy przez
spe- wany dom w którym Dyrekcja Szpicjalny dobór sztuk przeważnie lekkie- tala umieściła... trupiarnię. Towarzystgo repertuaru polskiego.
Zaznaczyć wo nie zbyt przyjemne.
— (0) Sezonowa choroba. Rok
należy, że projekt ten spotkał się z

odbędą

zasypywano; w gazetach gdy

Niniejszem podajemy do wiadomości
że z dniem
1-go września b. r*
1, oddałiśF.mie D. H. W. i E. SZUWAŃSCY w Wilnie, ul. Micxiewicz
towarów
my przedstawicielstwo na detaliczną i hurtową sprzedaż naszych

skowości. W myśl powyższego roz- szłości. Adres Szkoły Nowo'Wilejka ul, Ko«
ścielna 5—2, Zapisy odbywają się codzien*
kazu redukcji mogą uledz w pierw= nie
od 9 — 12 w poł. do dnia 10 września.

«łasnego ziarna
konsumpcyjnego,
pozostałą zaś część.będzie mógł ure- nowego,
oczekiwana jest
subwen— (0) W sprawie folw. Tupagulować wekslem własnym. Koncep- cja rządowa.
ciszek. Związek pracowników miej:
— (o) Zaświadczenia o utrzy- skich ponowił swe podanie z roku
cja powyższa jest słuszna z dwuch
względów. Po pierwsze zachęci ona maniu rodziny przy podatku do- 1924, złożone do Magistratu z prośrolnika do posługiwania się doboro- chodowym. Jak wiadomo, przedsta- bą o udzielenie miejskiego folwarku

do 7 wiecz.

„ALFRASKA*,

Jak się dowiadujemy, w myśl rozkazu
Mia.
Spr. Wojskowych
od dnia 1
ESET
T
S TTD
października r. b. ma nastąpić redukcja
nietylko
wykształcenie
ale
zapewnienie
przycywilnych sił pomocniczych
w woj-

„dla
nie

[NIEDZIELA

od 9 rano

Handlowy

do
Wilna z
do przybył samochodem
poligonu w okolicy Podbrodzia Mi-

mu

Komisja pracowzć będzie w spe- starczenia jednocześnie z wekslami Józef Piłsudski. Pan Marszałek bawił
Członkostwo ko- zaświadczenia organizacji rolniczych na poligonie dwa dni. Pierwszego
różnicy została ustalona
w zakresie cjalnych sekcjach.
na ćwiczeniach 3
misji
będzie
honorowe,
natomiast o potrzebie
nasion oryginalnych do 750/,, w odzakupu
przez
rolnika dnia był obecny
dowo:
niesieniu zaś do pierwszych
odsie- rzeczoznawcy jej będą funkcjonarju- kwalifikowanego ziarna siewnego na sam. brygady jazdy. któremi
wów do 40 proc. wartości giełdowej szami płatnymi.
potrzeby jego gospodarstwa
może dził gen. Kubin.
Drugi dzień—na ćwiczeniach 1
Ministerstwo przemysłu
i handlu Opóznić znacznie realizację kredytu.
zboża konsumpcyjnego.
legionów,
które prowadził
w celu rozciągnięcia kontroli nad dążyć będzie do nadania całej komi- Dla przyśpieszenia akcji zgodził się dywizji
Marszał.
wysokiego
autorytetu Bank Rolny nie żądać wspomnianego gen. Dąb.-Biernacki, Panu
«łaściwem zużyciem kredytów siew- sji możliwie
kowi
w
jego
podróży
na
poligon
tomoralnego
i
inlektualnego,
autorytetu,
nych. Państwowy Bank Rolny ustalił
zaświadczenia przy dyskoncie weksli,
w odniesieniu
do rolników,
którzy któryby odpowiadał mniej więcej au- zobowiązując tylko firmy korzystające warzyszył Inspektor Armji gen. Rydz.
naszych
sądów. Komisja z kredytu do przedstawienia mu wy: Śmigły.
sami będą nabywali
nasiona
w fir- torytetowi
Wieczorem, pociągiem pošpieszbędzie
badała
koszta
produkcji po- maganych zaświadczeń najpóźniej po
mach hodowlanych,
że tylko
takie
weksle będą w Państwowym
Banku szczególnych gałęzi naszego życia upływie 2 tygodni od daty zrealizo- nym wrócił Pan Marszałek do Warszawy.
Rolnym przyjmowane do
dyskonta, gospodarczego w sposób objektywny wania kredytu.
— (0) Redukcja cywilnych sił
„
wszechstronny.
których wystawcy dostarczą Bankowi
pomocniczych
w wojskowości.
informacyj o swym
stanie majątko:
sumpcyjnego.

Dom

prowadzić

lepiej od
Magistratu
i
liczbę piegutków.
Miesz-

stratu wyjaśnień, jakie są jego projek-

ziarna oraz biorąc pod uwagę zbliża-

przedstawianiu

Specjalistów

(Wydział Zdrowia 2.X11-4 Nr 8666—01)

jącą się porę. siewów, zgodził się w
stosunku do firm hodowlanych
na
pewne uproszczenie trybu
postępo-

wania przy

c zynna

3, II piętro, tel. 658. Poradnia

związanych z

nionych. Obecnie warunki kredytu są taryfą celną.
tak skonstruowane, że istnieje ! baraby Zwiększenie gwarancyj pańAby zapobiec nieracjonalnemu zu- dzo małe prawdopodobieństwo,
doborostwowych dla banków.
żytkowaniu materjału siewnego i za- kredyt, uzyskany na żakup
chęcić rolników do nabywania nasion wego materjału siewnego, mógł być
W sobotę ubiegłą podpisane zoЕ
kwalifikowanej
jakości,
Państwowy zużyty na inny cel.
stały przez ministra skarbu i przesłaWeksle, wystawiane przez — гО!!Bank Rolny z inicjatywy Ministerstwa
ne do rady ministrów wnioski ustaprzez spółdzielnie, wodawcze. dotyczące
Rolnictwa i wspólnie z Ministerstwem ków, względnie
przedłużenia
czy
też
kasy
gminne,
będą
żyrowane
kredytowaopracował nowy system
gwarancji
rządowej
dla
listów zazatem
już
nia nasiennictwa, przeznaczając
jed- przez firmy hodowlane,
stawnych
Towarzystwa
kredytowego
nocześnie na ten cel na najblizszy ten warunek daje ręvojmię, że kredyt przemysłu polskiego mna dalsze 5 lat
okres siewny (jesień 1926 r.) sumę będzie zużyty zgodnie z przeznacze- w wysokości 25 mil. f. szt, oraz dozł. 1 000 000.
Е niem. Pozatem Państwowy Bank Rol- tyczące powiększenia gwarancji dla
W porównaniu
do kredytów, ja- ny będzie jak wyżej zaznaczyliśmy— obligacyj Banku Gospodarstwa Krajokiemi Państwowy Bank Rolny wspo- przy dyskoncie weksli rolników wywego w wysokości
500 mil. zł. w
magał krajowe nasiennictwo w latach magał zaświadczeń właściwych orga- złocie i umożliwiające wypuszczenie
ziemi
ubiegłych, a nawet w roku bieżącym, nizacyj rolniczych, że obszar
obligacyj nietylko na rynku zewnęirzw sezonie wiosennym, suma ta nie uprawnej, posiadanej przez wystawcę, nym, ale i wewnętrznym.
siewnego,
jest zbyt duża, znaczenie jednak oma- odpowiada. ilości ziarna
Niezależnie
od tego rozciągnięte
wianego kredytu polega nie tyle na którą tenże wystawca pragnie zakupić zostały
gwarancje
państwowe na
wciągnięcie
do
jego rozmiarach, ile na
sposobie je- na kredyt. A więc
wkłady
oszczędnościowe
Banku Gosgo podziału, gdyż sposób ten w do- sprawowania koniroli lokalnych orgapodarstwa Krajowego
do wysokości
drugim
tychczasowych stosunkach jest ino- nizacyj rolniczych będzie
25 mil. zł. w złocie.

wacją

ul. Garbarska

ta

Lekarzy

10060007

materjału

ozimych.

rolników

Polskiego Zrzeszenia

0000992!

zbóż

nie wśród

w Poradni

od godz. 4 — 6 pp.

codzieńnie

przeciw szkarlatynie (Płonicy)

009909

Kredyt nazakup nasion

ZAPOBIEGAWCZE

SZCZEPIENIE

МР

GOSPODARCZY
ZIEM WSCHODNICH

0099404

KURJER

Wykładają
lifikowanych wyniosła 45 osób
fachowo wysształoone nauczycielki, a szkoła

pod opieką

pore

Kuratorjum Okr. Szk.
Ziemi

il. które rozumiejąc potrzeby

Wileń:

skiej troskliwie zabiega o należyty rozwój
szkoły i udziela jej hojnych subwencji Przez
trzy lata swego

stanęła

Istnienia, szkoła

wysokości zadania, co stwierdzonem

na

zostały

w r.b. przy zakończeniu roku szkolnego na
i fa:
prac uczenic przez władze
wystawie

chowców. Po za nauką fichową, wykładane
eą przedmioty ogólnokształcące. W roku
bież. wprowadzony będzie specjalny dział
handlowy na który przyjmuje się kandydatki
po ukoń:
z 6 klas szkoły powszechnej, lub
czen u 3iciej klasy gimnazjalnej. Podana

jest

rzeczą,

kresach

bliżej

by społeczeństwo
zapoznawało

polskie

się

ze

na

szkołą

tax bardzo pożyteczną. Matki zwłaszcza tak
często utyskujące nad tem co robić z córka*
mi, jaki fach im dać, powiany zaintereso-

wać

się

szzołą,

dając

młodzieży

żeńskiej

podupadły niż komiczny, z zewnętrzego

wyglądu

zabardzo

przypominający.

ekonoma. P.' Chmielewski grał Ćwier-

tczaka. Teatr był przepełniony.
— Teatr Polski, Pomimo wielkiego powodzenia jakim się cieszy
A. Orzymaty-Sledleckiego

dziś gra ją Teatr

Polski

świetna komedja
<Spadkobietca»,

po

raz ostatni.

Ju-

tro premjera najnowszej komedji S. Kiedrzyńskiego <Kobieta, wino i dancing». W
głównej roli kobiecej wystąpi Janina Piaskowska artystka Teatru krakowskiego, pozyskana obecnie dla naszej sceny. Inne role
wykonają najlepsze siły zespołu,
Komedja ta obfiluje w sceny niezmiernie charakterystyczne,
a zaprawione
szczerym
humorem.
W Warszawie
przez swą

aktualność i walory sceniczne — stanowiła
clou sezonu wiosennego w Teatrze Polskim,
Ceny od 20 gr. do 2.50 zł.
— Dzisiejsze przedstawienie popołudniowe. Dziś o godz. 4 pp. Teatr Polski
wystawia po raz ostatni komedję B. Kater= <Urwis» z Leną Piilatlt w roli tytuło+
wej.

Ceny

miejsc

od

15 gr, do

2 zł.

W programie: W, Kalinikow —Symfonja
Nr 2, A-dur, Beethoven — Koncert Didur,
oraz Beethoven—uwertura Leonora Nr 3,
Ceny biletów: wejście 30 gr, ulgowe
20 gr., miejsca rezerwowane 50 gr.
Początek o godz.

WYPADKI

8 w.

I KRADZIEŻE,

— Pożar. We wsi Dubowoje gm. Dok

szyckiej spaliły się chlew, 5 koni,

12 owiec,

3 świnie

skami od
pudėw,

naboi

oraz 2 wozy,

5 krów,

Straty

wy-

noszą 12000 zł. Pożar powstał prawdopodobnie wskutek podpalenia.
— Złapanie Lapiducha, Dn, 4 b. m.
ną rynku Zarzecznym zatrzymano lcka Łapiducha (zam. we wsi Michaliszki gm. Worniańskiej), który wiózł wóz naładowany łu:
karabinowych

w

iłości

13

Łapiducha przekazano do D, O. K. III.
— Chciał być elegantem. Da. 3 b.
m, woźny urzęda Komisarza Rządu Edward
Maciejkowicz siałszował upoważnienie S.
Urzędn. Państ, (Zarządu koła Nr 3) i pobrał
z fiumy «Gordon» materjałów na sumę 105
zł. z firmy <Załkiad> kilka par obuwia.

3

4
Maciejkowicza
nim

ujęto

i znaleziono

mich rozmiarów maszynę
drukarską;
sprowadzorą z Anglii.
Maszyna ta jak po
bliższem jej
Antypaństwowa
robota posłów
Bailina, Wojewódzkiego i Sza- zbadaniu okazało się, jest w stanie
drukować 3 tys. rozmaitych
egzempiela.
plarzy odezw na godzinę.
W ostatnich czasach
władze poZapytana p. Ciąglińska
do kogo
licji politycznej
napotykały na coraz
drukarnia
ta
należy,
oświadczyła,
iż
Szerzej rozpowszechnianą
literaturę
wie
o
tem
dokładnie
poseł
Balin.
komunistyczną,
a szczególnie t. zw.
policja nabiuletyny Komitetu pomocy więźniom Wobec tego szczegółu
komunistycznym. Od chwili przewro- tychmiast zwróciła się do prokuratora
tu majowego szczególniej ukazywały sądu okięgowego a ten ze swej
się biuletyny p. t. „Amnestji*. Ujmo- strony zarządził natychmiastową inwładz sądowo-śledczych.
wały one sprawę w sposób podry- terwencję
Na
miejsce
przybyt podprokurator
wazjący wszelką wiarę do obecnego
Michałowski
oraz
sędzia śledczy Jarządu i wogóle zamierzały do
wy-

Zdemaskowanie NPCz.

przy

część rzeczy.

— Ujęcie <kieszonkowca». W nocy
na 4 b. m. podczas obławy zostali zatrzyma«
ni

Henoch

Zajdman,

poszukiwany
'za kra:

dzież oraz J. Micknn, poszukiwany przez
urząd śledczy m, Warszawy za dokonanie
kradzież,
CE
— Ъойпыек.
klatce schodowej
domu

Nr

14 przy ul. Piaskowej

znaleziono

dziecko płci męskiej, Podrzutka skierowano
do przytułku «Dzieciątka Jezus>.
Pobity przez prostytutkę,
Dn. 2
b. m. posterunsowy N 1819 Andrzej Sirze|czyk. pomagający odwieźć do l komis. pijane prostylutki został przez jedną z nich uderzony

nogą

tak

mocno,

iż wypadł

z dorożki

i stracił przytomność. Poszkedowanego pogotuwie odwiozło do szpitała żydowskiego.

TOMŁŻEEKRREKOTCT. ORZEKA CZYSOCEAWIWA

tworzenia największego zamętu. Pa- siński.
W ich obecności
licja nie mogła dotrzeć do źródła

Z SĄDÓW,
Sprawa

tej trucizny, ukazującej

o podpalenie tartaku
Pierewozkinych.

W drugiej
firm drzewnych

cach

połowie roku 1924 wiele
ASY się chwiać, nie uni«

Zaczęło „się nieregularne wypłacanie
zturobków robotnikom i wreszcie 9 grudnia
tegoż roku fabryka stanęła, Robotnicy kilka
oczekiwali

na

rozrachunek

i nie mogąc

dojść do porozumienia w tej sprawie udali
się do Inspektora Pracy o interwencję. Pie=
-rewozkin

wyraził

chęć

płacenia

po kilku na raz, kolejno.

robotnikom,

Robotnicy

bojąc

się, że siły ich zostaną rozbite przy tym systemie wypłaty nie zgodzili
się. Sianowisko te nie zaaprobował
syn
właściciela

Adolf Pierewozkin i w obecności robotników powiedział Inspektorowi pracy: <poca
robotnikom

siła, czy

oni chcą

nas spalić?»

W dniu tym — 11 grudnia, dozorca tabryczny Tadeusz Kulesz0 przynaglał robotników
aby wysali co ci i zrobili. Na dziedzińcu
zostali się tylko trzej furmani, którzy łedo:
wali wozy. Widzieli oni jak Pierewozkin po
krótkiej

rozmowie

z Kuleszą udał

wgłąb fabryki, do gontarki.

chali

bryka

za wrota,

łalność wyreźnie
W

a w. kilka minut

lu posłowie Balin, Wojewódzki

komunistyczną.

następstwie

tych

fa-

stanęła w płomieniach. Pożar powstał

w gontarce>

Wileńskie T-wo Filharmoniczne.
Jużeśmy

informowali

o będących

obserwacyj

bliżej lo-

Dochodzenie śledcze nustaliło, że na
kilka dni przedtem do budynku tego wstawiono dwie beczki smarów. Zachodziło po* szczelnie była wypełniona przez publiczność
dejrzenie, że pożar powstał wskutek podpa- żywo interesującą się przebiegiem procesu.
Pierwszy dzień minął na przesłuchiwalenia fabryki przez gospodarzy
Pieewozkiw drugim zaś po wysłuchaniu
nych działających w porozumieniu z Kuleszą. niu świadków,
W piątek i sobotę ubiegłą sprawa po- mów obrończych adwokatów Kulikowskiego i
wyższa znalazła się na wokandzie
Sądu Sopoćki oraz replix prokuratora Sakowicza
Okręgowego. Akt oskarżenia w konkluzji Sąd pod przewodnictwem sędziego Okulicza
zarzucał oskarżonym Adolfowi i Hirszowi ogłosił wyrok uniewinniający.
Dla Pierewozkinych wyrok ten ma oPierewozkinym i Tadeuszowi Kuleszy podterąz bowiem uzyskają
jalenie iartakn w celu uzyskania
sum ase* gromne znaczenie
uracyjnych w wysokości 24 tysięcy dola: oni sumę asekuracyjną,
rów.
х
>
r
Podczas przewodu sądowego sala obrad

Pierwszą bramkę

mują
orkiestry
miejskie
własnym
kosztetn, lub bardzo szczodrze sub
wencjonują organizacje orkiestrowe.
W tym wypadku Magistrat
nasz

lepszy

urzędowem statutu jego. Towarzystwo staje na gruncie najzupełniejszej
apolityczności, zasadniczo i bezwględ=

wienia ruchu
muzycznego bez żadnego wydatku z kasy miejskiej.
Pośrednio zaś byłby Magistrat zmniej -

ności,
wszelkie
tendencje: partyjne,
narodowościowe, wyznaniowe i t. p.
starając się o zespolenie
jaknajsze:
rzej
zakreślonych kół szczerych miłośników dobrej muzyki, tem samem
już wzmagając
ożywienie ruchu mu:
zycznego i podnosząc
poziam jego

siąt osób muzyków, przeważnie obar.
czonych troską o utrzymanie rodzin,
zmuszonych inaczej do zwracania się
o zapomogi.

nie usuwając z zakresu

swej działal-

Towarzystwa jest utrzymanie orkiestry

i Sza symfonicznej

i

planowe

urządzenie

dzo wielu miastach (nawet mniejszych od Wilna), magistraty utrzy-

szył liczbę bezrobotnych

Zwalniając

od

łalność Towarzystwa
wcale rozpocząć,
z

materjalnych.

W

brze i starali się. Najgorszy bramkarz.
U gospodarzy trójka
atakuje. pomoc.
Sędzia p. Sudnik. Publiczności jak to na meczu Makkabi dużo. Dziś drugi
mecz tych
drużyn.

po:

3=

Skład

dzia-

więc

naj-

w ręce

ósma nie zdążyła być, bo sędzia odgwizdał

pomocy

„KADOS“

nie mogłaby się
braku Środków

każdym

Zejdel,
prosią

koniec,
W drużynie 76 p. jedynie centr pomo»
cy, tylni obrońca i prawy łącznik grali do:

datków
miejskich Magistrat
żadnej
straty nie przyczyniłyby
kasie miej

skiej, albowiem w razie odmowy

zdobył

boisku, strzelając

Piątą Ben-Oszer z solowej akcji, szóstą
Jałowcer wytrącił
z pod
rąk bramkarza,
siódmą Lejbowicz, ósmą,
ach przepraszam,

o kilkadzie-

Towarzystwo

na

207 (1217

bramkarzowi, który dlączegos zgubił piłkę.
Dwie nasiępne bramki też do niego należą.
Czwarta padła z karnego za rękę obrońcy — strzelał Gissin.

w toku zabiegach w celu zorganizowania Wileńskiego Towarzystwa Fil- robiąc powyższe ulgi, przyczyniłby
harmonicznego Oraz o zatwierdzeniu się do ustalenia bytu orkiestry i oży-

pie), a ujrzawszy na miejscu władze stałych
koncertów
symfonicznych,
wystąpili przeciw nim w sposób tak czysto
orkiestrowych
jako też i z
niesłychanie obelżywy, że powtórzyć udziałem solistów.
jako
najbardziej
wyrazów tych
i terminów
jakiemi skutecznego
sposobu
pogłębienia
ich zasypano jest niepodobieństwem. miłośnictwa muzyki pośród szerokich
Funkcjonarjusze policji przez cały
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Katalogi ilustrowane gratis.

stwienie

moralną

Wileńskiego

za

ologja. Tablice poglądowe
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grup, rozegrały mecz 0 mistrzostwo
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okręgu Wileńskiego.
Drużyna wojskowych
doskonale repre-
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Warszawa, Wiejska 11, Konto czekowe 63673. Prenumerata kwartalnie zł. 2
Cena pojedyńczego numeru groszy 20
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Cztero-miesięczny

W rolach głównych: Alice Terry, Ramon Nowarro, Lewis Stone.
Rzecz dzieje się w

(ul. Ostrobramska 5)

miasteczku

obrazu

okresie rewoluc
odśpiew + p. Janinji

«Scaramouche>

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

JĄ Loterjn Państwowa

(WEZ

Najsłynniejsz św at owe powagi

powstaje

750/ chorób

lekarskie stwierdziły, że

z powodu obstrukcji

Chory żołądek jest główną przyczyną
maitszych chorób, zanieczyszcza krew
mianę materji,

Stynne od 45 lat w calym
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i tworzy złą prze:
5

šwiecie
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den.
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i wielu innych wybitnych

lekarzy są idealnym środkiem dła uzdrowienia żołądka,
są niezastąpionym
usuwają obstrukcję (zatwardzenie),
środkiera przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów
i pobudzają apetyt.
trawienia, wzmacniają organizm
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Tartak parowy i fabryka skrzyń

Zielna Nr. 3.
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9—12 i od 6—8 ppoł.
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ważne blizkość do wszystkich prawie
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Torczewska.
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ani Zarzyckiej
(Bouffałowa Góra
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Jalia_Torczewska.

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewającem
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przeciągu 12 dni. Za portret należy nadesłać 6 ziotych.
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i urzędnikom
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Sztuczne zęby. Porcelanowe korony, — МЫ
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Med.

Wilmo, ul. Trocka d. Nr 1, m. 4,
frontowe wejście, 2 piętro.

11, zauł.

Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO«
ul. Zawalna

UBRAŃ

WILNIE

ul. Garbarska

35x45 tylko za zł. 6

Warszawa,
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najbardziej dogodnych
warunkach przyjmuje

ustnej,

Adjunkt Kliniki skór- Buldogi
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najlepszych gatunków na zimę poleca
x dostawą do domów
D H
Murpo
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‚
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Stefano Grohoosklego

Duży porttet niauo
Rozmiar

Węgiel

Do „SŁÓGA”
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Ze sklepu Kalwaryjska Nr. 2.
W Oddziale Głębockim w Głębokiem

ul. Św. Jakóbska 16—5
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sklep farb i

Nr

do g. 6 pp.,

wersyt. S. B

przyjęcia: 6 klas szkoły ogólno-kształcącej

Reklttmo0 Ge

chorób.

pówrócił. Choroby
płuć, nosa, gardła i
uszu. Godziny przyjęć
od g. 7 m. 30 do g. 8
m, 30 rano i od g. 4

popołudniowych.

OGŁOSZENIA

zębów,

rurgja

Dr F. Świeżyński

Kiirsów

ukończenie średniej szkoły zawodowej.

św. Mikołaja Nr 1. Tam że do nabycia mastyka wodna
i terpentyna do podłóg, różne farby i urtyk. elektr.

SPRZEDAJE.

w godzinach

Dr. Gz. Koneczny
Choroby

kursu w godz. 9—5,

25, wydział telegr.: telef, Dyr. P. i T.

Wykłady

higjenicznym

ed kurzu i wszelkich

B. R.

przyjmuje i informacji udziela Sekretarjat
w godz. 5 — 7 po południu,

Warunki

Skrz. pocz Nr 627.

i szkół.

Wilnie

SIĘ 20 WRZEŚNIA

BIURO

<VACUM OIL SANITAR»
@ marką, «Krokodyl»)

w

w Wilnie, ul. Biskupia 12,
Zapisy

każ-

instytucji

Techn,

2 uczeni-

ce szkół Śred
mieszkanie, z pełnem
utrzymaniem,
Opieka
zapewniona.
Tanie
obiady smaczne. zdro.
we dla urzędników—
piczek. Ul. 3-go Maja
d. 7 m. 17 od 2—5 g.

2-letnie KURSY EKONOMICZNO-HANDLOWE
Polskiego Towarzystwa Krzewienia
Wiedży Handlowej i Ekonomicznej

dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu
adresu i znaczku poczt, za 16 gr.

21.2.50.

szkole

Podania przyjmuje i informacji udziela kierownictwo

w ramie wariości 30 złotych

pudełka zł. 1.50,

pudełko

500.000.

Cena całego losu 40 zł.

z
złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu,
Tysiące podziękow.
ie i wielu innych miastach
p. otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych.

pół

wygrana

KLASA

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zost:ły nagrodzone
lekarskich najwyższemi odznaczeniami #
wystawach

Cena

URUCHAMIA

od godz. 5 ej.)

WT

w niedzielę od godz. 3-ej,

10.000009600460

CZYNNE;

przy państwowej

mozna!

KINO

kurs ogólny (dla radjoamat)

Radjotelegratji i Rarijotelefonji
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