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nieważ endecja nieraz go na tym lecz monarchista może nie być konpolu i w tej walce żawiodła,—więc serwatystą.
Mussolini jechał do pałacu Chigi. Bomba uderzyław boczną szybę

teraz po całkowitej |bez granic prawo(należy go odróżniać od naszej
Or rządności,
godzi się z istniejącym
ganizacji). Związek ma na celu
uz- stanem rzeczy i będzie pracował w
gadnizć politykę poszczególnych stron- kierunku
legalizacji stanu
faktycznictw konserwatywnych
i skierowy- nego.

Organizacja monarchistyczna nie samochodu, poczem spadła na ziemię gdzie wybuchnęła. Sa:
ma
cech konserwatywnych. Najwy* mochód Mussoliniego pojechał dalej. 4 osoby ranione odłambitniejsza tam indywidualność gen. kami szkła odwieziono do szpitala. Sprawcę zamachu
aresztoRaszewski, niesłusznie
przez prasę wano. Urodził
dziś
1908,
r.
w
Gartagnana
di
Castel
w
się on
lewicową okrzyczany, człowiek uczci- rano przybył do Rzymu bez paszportu z zagranicy.
Mussolini
Po przybyciu do pałacu
bez szwanku.
z zamachu
Stanowisko takie niewątpliwie było wy jest raczej wszechstronnym Or: wyszedł

wać w Iožysko
realnej, konkretnej”
pracy dla dobra państwa. Do związku
mogą należeć bądź ugrupowania polityczne, bądź
poszczególne
osoby.
Konserwatyści warszawscy przeważ-

świątecznyc

n-ch

40 gr. W

lub nadesłane

Ogłoszenia

kamien
RZYM, 11 9. PAT. Dziś o godz. 10 rano obrabiacz
18 letni Erneti Giovennini rzucił bombę na samochód,w którym

zek Zachowawczej Pracy Państwowej

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-eji 3-ej 30

10 groszy.

za tekstem

Drugi zamach na Mussoliniego.

Położenie w obozie konserwatywnym.
Syntetyczną organizzcją wśród ugr upowań konserwatywnych jest Zwią:

1

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 8
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

GRODNO — Piac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

1926 r.

— ul, Ratuszowa

NOWOGRODEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28
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PRENUMERATA
ZRSACZE = pa
do domu lub EE
z d,
on!
czekowe w
P, K. 0.
zagranicę

Konferencja

w

sprawie

cu-

krownictwa.
WARSZAWA, 11 IX. (żel,wżł Słowa)
Prezydent Mościcki przybył dziś sa-

mochodem ze Spały i odbył na Zam:
ku konferencję w sprawach cukrow-

nictwa z min. Klarnerem, Raczyńskim
i Kwiatkowskim. Po południu p. Pre*

zydent przyjął na audjencji specjalnej
ambasadora Francji p. Laroche'a.

logiczne i pozytywnie się wyróżniało ganizatorem, typem tęgiego poznań- Chigi rozpoczął On swą zwykłą pracę.
Oficerowie marynarki francus.
ponieważ
od endeckiej bezcelowej i beznadziej- skiego działacza. Wogóle
kiej w Warszawie.
Sprawca zamachu,
nej opozycji i antypsństwowej
ob- potencjonalna siła monarchizmu pol:
RZYM, 11)X PAT. Wedle Giornale d'Italia, sprawca zamachu na
WARSZAWA, 11 [X. (Żel. wł.Słowa).
skiego
dla każdego
jest zagadką,
strukcji dla obstrukcji.
Mussoliniego oświadczył, iż jest anarchistą indywidualistą nazwiskiem Dziś przybyli do Warszawy oficero*
„nie należą bezpośrednio do Związku
przedstawia się Giovannini, Przybył on do Rzymu z Marsyli. Prócz bomby rzuconej na
Jednak
jak Się zdsje
zadaleko więc org. monarch.
wie marynarki francuskiej,
którzy
W
stosunku
do polityki bieżącej szły pisma lewicow
jako
sala
spotkań
polityków
wszel- samochód miał jeszcze przy sobie-drugą bombę.
Sprawcę
zamachu za. onegdaj zawinęli do portu w Gdyni.
e,
które
chciały
Związek posiada linję wyrzźnią.
Nie w p. Strońskim widzieć
trzymał zamiatacz uliczny, który rzucił się za nim,
jednak został podczas
šnianawrócone- kiego autoramentu. Obok ludzi, któ: wybuchu bomby raniony. Liczba rannych wskutek zamachu wynosi 8 osób, Gości francuskich podejmował
zwalcza rządu, przeciwnie popiera w go
daniem
gen.
Konarzewski
w
zastęp:
rym
niewątpliwie
o
króla
chodzi,
Piłsudczyka.
Groźnemi swemi
stwie min. Spraw Wojskowych a na:
dodatnich poczynaniach
gabinetu p:
spotkań wyNa wieść o zamachu...
atakami na ministra wojny p. Stroń- znajdują się w tej sali
stępnie udekorował
ich
odznakami
Bartla, Gdyby związek rozwinąi swe
ski zaznacza, że marsz. Piłsudskiego słannicy i laufrowie wszelkich stron:
RZYM, 11JX, PAT.
Wiadomość
o zamachu na Mussoliniego ro: orderu „Polonia Restituta*.
siły, mógłby
przy obecnej
sytuacji
i to stronnictw dziś oficjalnie zeszia się szybko po mieście wywołując wielkie wzburzenie we wszynieznosi tak jak dawniej, że niena- nictw
politycznej w Polsce odegrać
pierwWkrótce po wypadku zjawili się w
pałacu Komendant Szkoły sztabu gemonarchizm
zwalczających, które pra- stkich warstwach ludności.
wiść do Piłsudskiego jest dla niego
Chigi
przedstawiciele
dyplomatyczni
poszczehólnych
państw
ministrowie,
związku
Prezesem
rolę.
szorzędną
„nerainego.
na wszelki wypadek i
kwesiją
sentymentu
i serca, i że gną jednak
szefowie misyj
i inne wybitne osobistości celem złożenia Mussoiiniemu
jest ks, Kazimierz Lubomirski, wice- popiera
wśród
idej
królewskich
posiadać
swą
rząd p. Bartla, lecz nie migratulacji z okazji szczęśliwego ocalenia. O godzinie 13 tej 10, premier
WARSZAWA, 11 IX. (żel. wł Słowa)
prezesem Adam hr. Tarnowski. Rolę
pied
a
terre.
opuścił
pałac Chigi i witany entuzjastycznie przez tłum. powrócił do villa Dowódcą szkoły sztabu generalnego
nistra
spr. wojsk,
I
tutaj
znów
p.
prezes
tam
odgrywa
nader czynną
został mianowany
na miejsce gen:
Niema
większego politycznego Torionia.
Stroūski
jest
nielogiczny.
Racją
Eustachy
organizacji
naszej
W
Watykanie
otrzymano
wiadomość
.o
zamachu
o
godz.
11-tej
30.
zarządu
Dzierżanowskiego,
który
objął D. K.
istnienia, motorem
istnienia i przy- nazwiska w Polsce, któreby nie mia- Monsignor Pizzarto zastępujący podsekretarza stanu
zakomunikował
tę Jil gen. Kessler.
Gen.
Kessler był
ks. Sapieha. Wśród członków związ* czyną istnienia
antyparlamentarnego ło tama swoich znajomych.
wiadomość Papieżowi, który znadował się w swej bibljotece prywatnej. przedtem szefem sztabu generalnego,
ku widzimy zarówno byłych aktywisrządu p. Bartla jest marsz. Piłsudski,
M. O. W. (p. Cwiakowski) jest Ojciec Św. głęboko wzruszony złożył podziękowanie Bogu za uniknięcie
Rostworowtów, jak p. Wojciecha
na. Górnym
Popieranie Bartla połączone ze zwal- monarchizmem chłopskim. Niewątpli- potwornej zbrodni i wyraził życzenie, aby w Jego ineniu złożono Musso- Groźba strejku
najbliższych
byłych
i
skiego, jak
liniemu
gratulacje.
Sląsku.
czaniem
Piłsudskiego może być fi- wie Polska powinna mieć konserwawspółpracowników p.
Dmowskiego gurą
Żadnych represji.
retoryczną, lecz nie polityką iystów nietylko ziermian, lecz i kon.
WARSZAWA, 11 IX. (żel wł Słowa).
np. hr. Konst. Platera.
RZYM, 11 IX PAT. Stefani, Dyrektorjat narodowej partji faszystów
wy: Dziś nadeszła do Warszawy
realną,
serwatystów rzemieślników, robotniwiadodał orędzie do <czarmych koszul» oznajmiając, iż Bóg raz jeszcze, uratował
W dziedzinie
pogiądów
ekonomość,
że
wielki
przemysł
górnośląski
ków
czy
włościan.
Być
może,
że
kieWłochy.
Mussolimi
nie
doznawszy
żadnego
obrażenia
objął
natychmiast
swe
Odróżni
enie
ideologj
i
polityczzwiązek zajął
miczno-społecznych
stanowisko naczelnego zwieizchnika wydając rozkaz, aby nie stosowano żad: odrzucił wyrok komisji rozjemczej
w
nej chrzešcij-narodowych od
poli- dyś i M. O. W. wyłoni taki konser: nych represyj. Dyrektorjat dodaje od siebie, że należy usłuchać rozkazu szefa sprawie podwyższenia płac górnikom
stanowisko szersze, aniżeli np. stronwatyzm chłopski. Dziś jędnak dość który sam jeden ta
może sądzić. Orędzie kończy się okrzykiem na cześć o 8 proc. Wobec odrzucenia
przyjęWobec tycznej ideologli endecji jest dość
chrześc. narodowe.
nictwo
Włoch i Mussolini.
`
daleko
do
tego.
iatwe.
cia tego wyroku grożba
strejku
w
przeludnienia wsi polskiej widzi ko'swoą
uzgadniaj
przemyśle
węglowym
na
Górnym
MO.W.
i
O.M.
Urzędowa
wiadomość
w
Warszawie,
Organizacja zachowawczej pracy
nieczność odciążenia tego przeludnieląsku staje się zaowu aktualną.
WARSZAWA, 111X. PAT.
Prezes Rady Ministrów Mussolini nadesłał osobiście
ją pracę, lecz dolychczas jednak są

nia na korzyść

miast.

obrona państwowej obejmuje

Stąd

na razie tylko

poselstwa włoskiego w Warśzawie następujący telegram: Dziś rano koło godz. 10to organizację rywałizujące. Stąd wia- do
tej. gdy udawałem się z villi Torlonia do pałacu Chigi na placu Ports Pla rzucona
zostałą bomba na mój samochód. Bomba pomimo, iż uderzyła w samochód nie wynieprzejednany
ideowy _ kościec domość podana przez niektóre dzien- buchnęła
1 mogłem bez szwanku jechać dalej udając się niezwłocznie na miejsce mej
niki,
że
na
kongresie
M.O.W.
był
stałej pracy do pałacu Chigi.
sferami pržemyslowemi warszawskit- ściśie konserwatywtty.
Bomba została rzucona przez młodego robotnika kamieniarza nazwiskiem Giovanj
2rozuw
cechy nadały na- gen. Raszewski etc. jest conajmnie
Geograficzne
mi, łódzkiemi nawiązany
nini Brneti z miejscowości Castel Nuovo di Gartagnana przybyłego z zagranicy. Został
esna.
przedwcz
on natychmiast aresztowany.
Wskutek wybuchu bemby
jaki nastąpił w kilka chwil
wybitne _ piętno.
organizacji
mieniu wspólności interesów postępu szej
później, zostało lekko ranionych kilku przechodniów. W kraju panuje zupełny spokój.
Cat,
solidarności
koncentrowanie
w rolnictwie i przyszłości przemysłu. Stąd
я
T
iii
a
a i
i
Оа

Ziemie

lecz i obrona
icteresów rolnictwa,
za i
miast i przemysłu. Stąd kontakt

polityce

ku

myśli

skierowanie

Wschodnie.

wszystkich

klas

Posiąda wyreźny

oświeconych,

stąd

silniej niż gdzieindziej podkseślone
ekspanzji polskiej.
Wśród poszczególnych partyj po- dobro państwa, stąd radykalniejsze

BETTER ECURTROZA OREWICTRWOZOETZRAZYCH

Pawilon

polski w Utrechcie.

litycznych pierwsze z wieku miejsce przeciwstawienie się bolszewizmowi.
AMSTERDAM, 11IX. PAT. PawiUpatrywanie źródła wszelkiego zła
należy się Prawicy Narodowej, Odelon
polski na holenderskich targach
wytworzyły
śejmowej
grało
to stronnictwo
swego Czasu w demagogji
międzynarodowych w U:rechcie stwopomię- rzony stasaniem konsulatu polskiego,
czasu pewną wspólność poglądów
od
lecz
rolę,
wybiiną
wyborów
prezydenta
Wojciechow- dzy organizacją a rządem p. Bartla, zdobył wielkie powodzenie.
Wyroby przemysłu polskiego naten zapowiada
skiego zatraciło jasność i konkret- lecz ponieważ rząd
desłane
przez T wo „Polska Ekspan:
naszym
w
właśnie
reformy
wielkie
W subność swej linji politycznej.
sja Gospodarcza" oraz wytwory pol7zaiż
należy,
powiedz
więc
kraju
ieć
telnej polityce personalji (oscylowania
skiego zdobnictwa ludowego spotkaprojektów bę- ły się z wielkiemi pochwałami i żywą
tych
treści
od
leźnie
Sigen.
a
p. Skrzyńskim,
pomiędzy
swą linię dziemy albo gabinet nadal p zpierali, sympatją holenderskiego świata Drzeczęsto gubiło
korskim)
mysłowego i handlowego.
Duże
ideową. (Przypomnimy to nielogiczne nibo też staniemy z nim do wyraźnej zainteresowanie budzą towary
włó:
batalji.
ideowej
stanowisko Czasu w sprawie ustawy
kiennicze łódzkie, które sprzedawane
*
© naczelnych władzach wojskowych),
są codziennie w wielkich ilościach.
Czas był
Prasa nie szczędzi pochwał i podmajowym
Po. przewrocie
Do partji kons. niesłusznie zali- nosi inicjatywę Polski w kierunku
zgodny
w ocenie
tego co zaszło Z
czają
ugrupowania
monarchiczne. ożywienia stosunków gospodarczych
Warszawianką i zdobył się na duży Kon serwstysta musi być monarchistą, z Holandją.
patos potępienia. Dziś jednsk człon-

Narodowej

Prawicy

Minusem

jest jej kompletna bier-

ność organizacyjna.

Rok temu,

gdy

całe ziemiaństwo polskie potępiło na
Walnym Zjeździe endecję,
Prawica

Narodowa

mogła

cokolwiek zrobić,

aby szczupłe
swe szeregi rozwinąć,
względnie choćby
szczerby
w nich
Powszechnie to rozumiano
zapełnić.

krakowską

miańskiej.

grupę

przez

się

wyrzeczenie

jako

uprawiania

polityki

zie:

Dopiero teraz utworzono

Prawicy Nar.

oddział

w Warszawie
przewodnictwo

nad

które

objął

książe Janusz Radziwiłł.
ChrześcjańskoNarodowe
ctwo

powstałe

z fuzji grupy

stronni
poznań-

skiej (ziemiańskiej i konserwatywnej)
z

grupą

Iwowską

Specjalne cechy

znańskiego
nieocenieni

nawpół-endecką.

społeczeństwa

po-

spiawiają, że ludzie ci
w realnej pracy codzien-

nej nie umieją i niechcą być kierow-

nikami. To też kierownictwo chcześcj.narodowych
przypadło _ politykom

lwowskim.

Po przewrocie

majowym

str, chrześcj narodowe odegrało rolę
ekstremistyczną i bojową, Później
jednak, pod

wpływem

antypatyj do

Sejmu całego ziemiaństwa polskiego,
p. Stroński oświadczył ze zrobił co
mógł, aby Piłsudskiego

GENEWA, 11 IX. PAT.
Konsul hiszpański
w Genewie
wręczył
w sekretarjacie Ligi Narodów notę rządu hiszpańskiego zawierającą, zgodnie z I artykułem umowy Ligi Narodów, formalne uprzedzenie o zamiarze
wystąpienia Hiszpanji z Ligi Narodów po upływie 2ch lat licząc od daty
otrzymania noty przeż sekretarjat generalny. Nota
jest
bardzo
krótka
i zredagowana w tonie niezwykle uprzejmym. Będzie ona w dniu dzisiej-

szym podana

do wiadomości

wszystkim delegacjom

Przyjęcie w salonach
GENEWA,

11

IX.

PAT.

W

rząd szwajcarski przyjęcie w salonach

piątek dnia

hotelu

a następnie prasie.

10 bm.

Bergues.

wieczorem

W

wydzł

przyjęciu tem

wziął udział prezydent związku Hauberlin.
Wśród 800 uczestników przyjęcia znajdowali się m. in. Chamberlain
Briand oraz większość delegatów do Ligi Narodów.
Głównym
przedmiotem rozmów była
zapowiedziana
nota
Hiszpanji,
mającą zawierać
wiadomość o ostatecznem wycofaniu się Hiszpanji z Ligi Narodów. wia:
domość ta wywołała w kołach zbliżonych
do
Ligi Narodów
bolesne

uczucie,

.

Większyść delegatów powstrzymuje się z zajęciem stanowiska
zprawie aż do chwili nadejścia noty do sekretarjatu Ligi Narodów.

zwalczyć, £O-

Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe
(Kaucjonowane)
UL. Ad. Mickiewicza 21, fel. (52.
PRZYJMUJE

ogłoszenia

ZAŁATWIA

sprawy

PROWADZI

DZIAŁ

UW

A GA:

i reklamy

lokaty
wynajmu

do

wszystkich

i udzielania kapitału,
mieszkań

pism

kupna

i wszelkich

na dogodnych

i sprzedaży

warunkach.

nieruchomości.

lokali.

Zgłaszający do lokaty kapitał lub reflektujący

na nabycie

Wznowienie rokowań handlowych polsko-niemieckich,
WARSZAWA, 11.)X. (Żel.wż. Słowa).
Rokowania handlowe polsko-niemiec«
kie wznowione zostaną
w dniu 28-:go
b. m. po dłuższej przerwie wakacyjnej. Na pierwszy ogień pójdzie trzecie czytanie tych układów, które już
przedtem były przedyskutowane a
więc sprawa
gentu i td.

zniżek

celnych,

konty-

Sesja Sejmowa.
WARSZAWA, 1.11X.(żel, wł. Słowa)
Sesja Sejmu która rozpoczyna się 20
września ma

trwać

października i zajmie

tylko

do

się

1-go

wyłącznie

załatwieniem prowizorjum budżetowe:
go na kwartał
IV. Następna. sesja

Bergues'

nieruchomości

* oraz poszukujący do najęcia mieszkań — żadnych kosztów na rzecz Biura

nie ponoszą, tak przy zgłoszeniu, jak i po dokonaniu tranzakcji.

e 20680©0080808088888060880886 0088080326808

zgodnie

х

konstytucją w końcu peździernika
trwać będzie do kwietnia.

Sejmu zwołana zostanie

i

Rząd

zamierza

poprzeć

pol.

ską produkcję filmową,
WARSZAWA. 11.X, (£el.wż Słowa)
Rząd zastanawia
się rad środkami,

któreby pozwoliły mu poprzeć polski
w tej przemysł filmowy i podobno zamierza zrobić to drogą protekcji celnej.

©0006668088000880088080008880888888680

współpracy

się

mniej nie wyrzekają
z rządem.

krakowskiej

bynaj:

Narodowej

Prawicy

kowie

Jeszcze 2 lata będzie Hiszpanja w Lidze
* Narodów.

05050 о9996080000600 008

Stąd

360G66666660666606866

k.

ROK

Wyjazd

p. Młynarskiego.

WARSZAWA, 11.JX. (żel. wz, Słowa).
P. Feliks Młynarski vice-prezes Ban-

ku Polskiego wyjechał do Paryża i
Londynu jako delegat rządu polskiego. Misję tę ofiarowywał już oddaw
na p.
Młynarskiemu
min. Klarner.
Jednakże p. Młynarski ze względu na

zacheianą pozycję ministra Kiarnera
pierwotnie się nie zgodżił a obecnie

dał

się

przekonać i misję

przyjął.

Głównym celem podróży p. Młynarskiego jest jest zbadanie sytuacjj finansowej na rynkach francuskich i
angielskich

oraz zetknięcie się

z

fi-

nansistami amerykańskiemi dla rozmów czy i o ile możliwa jest pożyczka w Ameryce. Jeżeli chodzi o osobę

delegata to należy podkreślić że wy:
bór jest szczęśliwy p. Młynarski bowiem może jak nikt inny w
Polsce
niema tak wyrobionych stosunków w

sferach finansowych

Członkowie
w

Ameryki.

FIDAK-u

Krakowie.

„ KRAKÓW. 11 IX. PAT. W dniu

dzisiejszym

o godzinie

11ej

przed

poludniem członkowie: FiDAK-u po:
dejmowani byli w Starym Teatrze
wydanem
śniadaniem
przez polską delegację.

goście

Wieliczki

udali

się

celem

na ich cześć
Po południu

samochodami do

zwiedzenia

salin,

Jutro rano uczęstnicy
kongresu
u
dadzą się samochodami do Zakopanego, skąd wrócą późno więczorem.

Z Krakowa następnego dnia delegacje
wyjadą do swych

krajów.
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KRAJOWE

się

й
mieszkańców
ne przez okolicznych
i teraz coraz trudniej dostrzec miejsce

gdzie się mogiły znajdują.

poświęcenia

uroczystość

Mogiłami poległych powstańców
powinien się zająć jaknajtychlej odi
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twie nie można bowiem
ę
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po
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ported
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Sokoła.
wyruszył do parafktóry
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ochodem,
placu sportowego
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E
W kościele po.mszy św. i
78 p.p.
garnizonu
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poświęceniu,

Wazaksewicz,
żołnierskim
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gu Białostockiego (do
którego to
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należy
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kie), a ten prezesowi

ostatni chorążemiu, który,
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o ežio,
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wajac obecnych do jedności i brater- w rejonie gm

16-stki

Słowo

oo:

odrębnej poli.

tyki do każdej z narodowości zamie-

szkującej
Polskę.
Wbijaliśmy to w
głowy
naszych czytelników dość u-

porczywie i dość długo.
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szczególnie wyróżnił się swemi bra.
wurowemi skokami sokół p. Łopk.
Podczas 5-ciu klm. biegu rowerzys.
tów zdarzył się mały wypadek, a

p. Her. pożądanem

wadząc

E

kolarzy,

tempie

Oszmiańskiegoi

jaknajrychłej

Sejmiku

to też po jego

nie budził

Cały

takiego

czes

ubyciu

bieg

zainteresowania.

podczas

zawodów

przy-

grywała oikiesira 26 p. ułanów i od-

bywała się loterja fantowa.
wieczorem

gniazda
siedzib.

zakończono

rozjechały

— (0 Nowe
w

zabawę,

się

do

swych

Krajowych

iż założone
Baranowickie BD LNIA
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winny

staroobrzę

Swięciańskim.
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z min.

Zaleskim,

Wileński wyraził

zgodę

lub

Polski

gratji
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ZE BZ ZEE

nie stanowią ludności rolniczej. Za
to trudnią się wszelklemi zawodami ludności
miejskiej, przedewszystkiem
handlem, ale

FE,

a

TOKIO, 119. PAT. Lotnicy polscy złożyli m. inn.

cl polsko japońskich stosunków ekonomicznych,

KEK

wizyty w posel-

Popołudniu

odbyła s

w poselstwie polskiem konferencja prasowa. Następnie, zwiedzono insty.
Niemcy,
wchodz
ąc
do
wielkiej
także
przemysłem, nawet rzemiosłem, nako« tut serodynamiczny.
zatwierdzając na stanowisku duchowrodziny narodów i przyjmując
wiel: niec dostarczają także robotników. Obok
TOKIO, 11.9 PAT. Orliński i sier. Kubiak, żegnani owacyjnie odnego p. Maksyma Szczerbskowa,
z
xie i uroczyste zobowiązania
utrzy- haudlu upodobali sobie zawody wolne.
jechali z powrotem do Polski,
siedzibą w Jurgieliszkach, zatwierdzamania pokoju i współpracy nad wielŻydzi nie zajmują słę pracą na
jąc na stanowisku duchownego
p. kiem
dziełem
porozumienia
podpo- roli Nie może byćl Upodobali zawo:
Akima Tomaszewicza, z siedzibą w

Katastrofa lotnicza pod Tomaszowem.

rządkowują
stano- postanowienisięom w ten sposób ściśle dy wolne? A pan co upodobał panie
WARSZAWA 11.X, (Żel. wł, Słowa). W dniu dzisiejszym pod Tomapaktu Ligi Narodów. i. m? Dziennikarstwo? Jaka szkoda!
ArtajeOrganizacja genewska daje swym
Artykuł ten jest niestety dla War- szowem nastąpiła katastrofa lotnicza. Samolot typu „Potez* pilotowany
Łukaszowie,
za-

Apidamach, zatwierdzając na
wisku duchownego p. Jakóba

wa, z siedzibą
w
twierdzając na stanowisku
duchownego p. Jerzego Popa, z siedzibą w
Kuklanach, zatwierdzając na stanowisku duchownego p, Tita Zubkowa, z
siedzibą w Duksziach zatwierdzając na

członkom wielkie prawa,
ale też nakłada
na nich cały szereg obowiązków, tem większeim większe jest państwo.
Niemcy przyjęły te zobowiązania z: zupełną
świadomością tego
tych
stanowisko duchownego Michała Bii- faktu. Stoją one w szeregu
nowa,z siedzibą w Michałowie I, za: państw, które przyjęły za podstawę
wielkie za* twierdzając na stanowisku duchownego życia międzynarodowego
karty genewskiej.
Nowy ele:
p.Kalistrata Stachowa. Wszystkie gminy sady
znajdują się na terenie powiatu Świę- ment wchodząc do życia polityczne-

cianskiego.

SANTOKA,

rzeką Łukną

w.

promieniu

1-go

Wstyd!

cieszy się

przedewszystkiem

M.
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go Europy, daje gwarancję pokoju.
Z ostatnich wydarzeń w Genewie

Nie chce
— Groby powstańców. Rok temu pracować
z górą dzięki pomocy okolicznych cami dia
mieszkańców udało się mi odnaleść rozumień,

nad

Szawy
w drodze
z Dęblina do Torunia wskutek
bardzo charakterystyczny,
Z przez por. pilota Karczmarka
nadzwyczajną emfazą wypowiada się defektu motoru zmuszony był do lądowania, które wypadło tak nieszczęfrazesy
„problem
Pilot wyszedł obronnarodowościowy, Śliwie, że aeroplan złamał śmigło i jedno skrzydło,
problem ryniejszości*—gdy zaś cho: ną ręką,
dzi o wypowiedzenie
czegoś
poza
pustemi
dźwiękami,
to organ pół:

Wykrycie

urzędowy poważny, użycza swych
szpalt jakiemuś półanalfabecie.
słuszności

i równości.

Polska domaga się stałego miej.
sca w Radzie Ligi narodów. Nie by-

Polska,

ona nic innego, jak wspót:
otwarcie i lojalnie z Niem-

Aresztowanie

groźnej

bandy.

17 komunistów w pow.

Wołkowyskim.

W ciągn ubiegłeso tygodnia policja polityczna wykryła na terenie pow.
Wołkowyskiego, dwie prawdopodobnie współdziałające ze sobą jaezejki komunistyczne, organizowane jeszcze w roku 1924
rzez znanego działacza na
terenie organizacji Międzynarodówki Młodzieży
omunistycznej.
Członkowie
DAE urządzali zebrania w lasach i ćwiczyli się mając, w swej dyspozycji
karabiny,

systemu

francuskiego,

które

zostały

znalezione

w czasie

rewizji

w dniu 9 b. ma. u członka jaczejki Józefa Awczejko we wsi Manikowszczyzna
Wołkowyskiej.
Na czele drugiej jaczejki stał Mikołaj Malinowski — lat
Józefa, zamieszkały we wsi
alinowszczyzna. Ogółem aresztowano 17
toczyć na poparcie naszych praw. W
sób, klóre po przeprowadzeniu pierwlastkowego śledztwa zostały skierowa.
żadnym jednak razie nie zrezygnuje- ne do dyspozycji sędziego śledczego w Nowogródku. (y).

łoby

celu wyłuszczanie

gumentów,

nsunięcia wszystkich niepo.
co wcale nie jest trudnem,
do urzeczywistnienia,

my

różnych

ar:

któreby można było przy- 21£ miny
syn

z naszych

postulatów,

Postawy

kilometra od zašcianka
Ruszyszki
Nie nałeży przecen
znaczenia takie
wymagają słuszne Interesa
gminy Łyngmiańskiej pow. Święciań- niektórych tarć między iaćNiemca
mi
a Polski, Nie chcemy powiększać trud skiego 2 kurhany. Są to mogiły po- Polską. Szczególnie wskute
ległych w lasach kołtynianskich po- ucierpiały stosunki handlowkej tych tarć ności oraz uniemożliwić kompromis,
między

Swój
WARSZĄWA

9
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(fel

Głośny

nak jest jednakże pietyzm dla grobów

poległych powstańców. Zamiast otoczyć je opieką troskliwą nadleśnictwo
wycięło
las nie zostawiając nawet

kilku drzewek nad mogiłani. Wyręby

W

istnieje prawie we wszystkich państwa
Europy. Mam nadzieję, iż atmosfćra
genewska
również
pod względem
psychicznym wpłynie
dodatnio
na

zataić,

iż

jednak

polskiej

bandyta

зса w Radzie

liśmy

to w każdej
do
uregulo-

Ligi Narodów.

ko co tylko było możliwe i ponieśliśmy ciężkie ofiary. Jestem szczęwania naszych stosunków handlowych śliwy, iż potraf
iono ocenić naszą
z naszym
sąsiadem na podstawie współpracę i lojalne postępowanie
.

Bazyljańska

p.
z

grupy „Wyzwolenie*, który ręczył za
Majewskiego do sumy 10.000 zł, &
zawiadomieniem o fakcie
nadużycia
i żądaniem pokrycia
zdefraudowanej
kwoty.
Po kilku
dniach
poseł
Hałko
zgłosił się osobiście do prezesa
C.
A. B. P. Rozmowa była królika
ale
znamienna.
Poseł żądał kategorycznie, by spra-

wy nadużyć Majewskiego
syłać do

prokuratury,

nie

przeciwko

to

wówczas

KOCZĄB

jego

Pomocy

protegowa-

On — poseł z

przeciw-

DB

Niespodziewał

prze-

oświadczając,

iż jeżeli Centrala Akad, Br.

się

jednak

poseł

odprawy, jaką otrzymał, bowiem prezes C. A. B. P., jako prawnik,
musiał p. posłowi, (nawiasem
mówiąc

początkującemu studentowi
prawa
Uniwersytetu Stefana Batorego) wyjaśnić, iż ukrywanie

przestępstwa jest

oczywistem współdziałaniem
stępcą..

Po

tem

W

każdym

wyjaśnieniu

bącź razie, o

wyroku Majewski nie będzie
zapłacić zdefraudowanej sumy,
Hałko będzie musiał
wencje poręczyciela.

z prze-

poseł

ile

po

mógł
pose

ponieść konsek-

KDE
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Nowości

wydawnicze.

— W c<Wiaądemościach Literackich»
wśród ilustracyj numeru pod datą 5 września nad wyraz uciesany wizerunek, rysowany przez Czermańskiego, znakomitej poetki I, K. Iłłakowiczówny jako osobistej sekretarki marsz. Piłsudskiego, oraz b. interesująca ilustracja zastosowywania w Berlinie
> do widowisk teatrainych,
— «Przegląd Współczesny» za wrzesień przynosi nam obszerną I głęboką rzecz
o Kasprowiczu W, Borowego,
Sporo 85Cz€gółów e Dzierżyńskim
(pisze Dmitro Dos.
cow), dalszy ciąg <Mojej matki» Władysła:
wa Mickiewicza, bardzo pękny
wizerunek
pióra W, Ledniowskiego Iwana rośnego jako
apologety absolutyzmu etc. Przegląd miesiecmny wydawnictw zasługuje na specjalne
nienie,

— <L'Est Europóen> (Nr 6 i 7). Piszą; St. Bukowiecki o reformie konstytucji
naszej,
Q. Szurig o pracach dokonanych w
Polsce w ciągu pierwszych lat wróconej
niepodległości, Z, Dresze” o roli mniejszości
narodowych wobec przewrotu majowego etc.
— Listy Matejki
(z lat 1803 — 1881)
zamierza wydać Zarząd Domu Matejki w
Krakowie. Ogłasza prenumeratę na
Itksusowe, która wynosi 20 złp.

wydanie
<

— <Cyrulika> warszawskiego czytając
zawsze meżna się uśmiać. Tnie czasami
ostro, lecz istotnym dowcipem rozbraja. W

Nr 14tym na ostatniej stronicy rysunek sa«
tyryczny pomyślany wyśmienicie, Cóż to za

rysunek? Każdy może zobaczyć.
— «Świat> z 4 września dał całą serję
ładnych i ciekawych ilustracyj ze Zjazdu
Katolickiego w Warszawie.

KH

) Mieszkowski
Mickiewicza

22
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UCZNIowskie;

Szk, państw.

1 OJ.

Jezuitów.

śr.

powrócił
Wielka

2. m.

24

m.

20.

Choroby dzieci 4—6. Tel. 8—60.

Ch.

Lekarz - dentysta

Krasnosielski
uł.

dla uczącej się młodzieży

Zrobi-

i my w interesie pokoju wszyst-

pro-

Jednoczeńnie, zwrócono się do
Antoniego Hałko, posła na sejm

z napadu

Infernaf

razie nie mogę

opinji publicznej

trudno będzie pogodzić się z faktem,
że Polska nie otrzyma stałego miej-

stosunki obu narodów.

Co się tyczy Polski
chwili jesteśmy gotowi

każdym

sprawę

Prof, Dr, W. Jasiński

do swoich,

wł. Słowa).

przekazać

20000240000046000000000900500000568

na kantor baa Polska życzy postępu i rozwoju Ligi kierski przy ul. Niecałej Jarecki umkcął podobno z Warszawy. Według informacyj powstańców z roku 1863. Według opo- obu państwami, Trudności te
Jicji
będzie
on
dążył
do
przedostania
się
za
granicę
są w Narodów,
sowiecką.
i nie uczyni
nic, coby
wiadań mieszkańców pod jednem z wielkim stopniu wynikiem
ogólne
go
mogło
grozić
istnien
iu
Ligi
Narod
ów.
kurhanów spoczywa 11
bohaterów kryzysu gospodarczego, który obecnie

poległych w nierównej walce.
Kurhany te znajdują się w
rządowym
lesie w obrębie kołtyniańskim. Nad.
leśnictwu kołtynianskiemu
obcy jed-

postanowiło

musiał opuścić gabinet.

stwach śowieckiem i chińskiem. Największy koncern przemysiowy
Mitsui
już może zirytować anioła:
urządził ną ich cześć obiad z udziłaem 80 osób, podczas któreg) wyg łoŻydzi w mniejszym stopniu jeszcze niż szono szereg serdecznych przemówień. M, in1. oniwiano sprawą real noś.
Niemcy

ktėry naprawdę

straty

kuratorji.

"Wyzwolenia Hałko, wystąpi

Odjazd por. Orlińskiego z Tokio.

dla dzieci niedorozwinietych.

Albo taki passus,

ISIN

Hałko.

C A. B.P.
wyniosły
około
5.300
złotych. W rezultacie, prezydjum Centrali Akademickich Bratnich Pomocy,

nemu,

kapitana „Neubad'u”,

ani Żydzi.
ciały nad Wilnem odprowadzane
do
Święcian przez park eskadry stacjopodpisany ja- nowanej w Porubanku.
:
ten pan i. m.
Pułk. Rayski weźmie w dniu dzisiejszym
udział w Święcie narodosą rzeczy nie- wem Estońskim w Talinie.
OT

:223

„Rzeczpospolita“ podaje:
W końcu lipca i w początkach
sierpnia br. rewizja przeprowadzona
w różnych działach administracji kolonji akademickiej przy ul. Grójeckiej,
ujawniła cały szereg nadużyć
popeinionych przez administratorą kolonii

wystąpi

Eskadra lidzka leci do Rewla.

za zasadni»

znane czytelnikom Kurjera.
Czemu
nie przenosi się ze swemi informaPRAGA, 11IX. PAT, Jak donosi cjami do jakiegoś kalendarza dla lu„Prager Presse* min. Spr. zagran. du wiejskiego, czy podręcznika geo-

na respon — Zaleski, w rozmowie z ko.
dentem tego pismą oświadczył
utworzenie następujących gmin starom.
ina.
obrzędowców: z siedzibą w SwięciaWejście Niemiec do Ligi Naro.
nach, zatwierdzając
jednocześnie na
dów
tworzy
jeden z
najwybitniejstanowisku duchownego p.
Wasyla
szych etapów w historji Ligi
NaroMironowa, z siedzibą
w Abiełorogach, dów.
jewoda

różnicę uważamy

Rosjanie,
Pod artykułem jest
kiś pan ii m.
Czyżby
naprawdę myślał, że ło

treściwie

napisane.

ALT RSA EU

ŚWIĘCIANY, Wywiad

gminy

pow.

a

wyjeżdżające z Hankou,

CzĄ, za daleko istotniejszą niź wszelkie od.
W piątek dnia 10 b. m. wyleciał z Warszawy
rębności religijne, kulturalne lub gospedarpukł.
Rayski,
szef
szczególnie mostu z Bohdanowie
i cze. Wszelkie bowiem inne różnice mogą otnictwa wojskowego.
O godz. 18 wiecz. wylądował
na lotnisku 11-go
wyrównać, ta atoli zostanie, Z biegiem lotniczego pułku
Perchajtach, gdyż dalsze bagatelizo- się
myśliwskiego w Lidzie, gdzie był podejmowany
przez
czasu nastąpi niechybnie wyrównanie różnic
wanie sobie tej sprawy,
przyczynia kultural
korpus
oficerski
pułku.
:
>
nych i gospodarczych między ludno:
się do coraz to Sa uzypad: ścią Rzplitej, ale to niewątpliwie się
W dniu wczorajszym o godz. 4 m. 35 z lotniska lidzkiego wystar:
nie
ków,
M. Królikiewicz.
zmieni, że Ukraińcy i Białorusini będą za- towały cztery aeroplany: 3 systemu
<Spad»,
na których
jechali
piloci
mieszkiwali własne, dające się w
pewien pułk. Kossowski, por. Kuzian i por. Piechocki, oraz aparat systemu Вгер sposób
określić
Informacji i notatki do Ech posiadali Niemcy,terytorjum, nie będą go zaś guet kierowany przez pułk. Rayskiego, О godz, 5 m. 10 aparaty przelė-

zwięzle

Nadmienić wypada,
przed rokiem, gniazdo.
rozwija się pomyślnie,

dowe

Późnym

ostrzeliwaly

Polskie aeropiany w drodze do Estonii.

Żydów.

przy-

wpadł na koek, wywrócił się, na stąpił do naprawy dróg i mostków
szczęście odnosząc tylko lekkie ob w rejonie gm. Wiszniewskiej: a

rażenia,

Aresztowanie

to Ukraińcy i Białorusini, Aje oprócz tego
posiadamy jeszcze pokaźne mniejszości nieterytorjalne w postaci Niemców, Rosjan i

e а ejmik

manowicz przy 3'iem okrąženiu, pro- Wołożyński poszedł w Ślady
w szybkim

parowce zagraniczne,

kantoūskia

; Z Rygi donoszą, że kapitan okrętu „Neubad*,
który
w
tragiczny
sposób zatonął, został arestowany. Przeciwko kapitanowi są poszlaki bar:
dzo poważne. Śledztwo wykazało, że poszczególne luki nie były dostatecznie zamknięte, że okręt był przeładowany, a kapitan okazywał
zbrodniczą niedbałość wobec niebszpieczeństwa, jak również opuścił
statek,
w
W. Pólsce
mamy
wprawdzie także chwili, gdy wielu pasażerów znajdowało się jeszcze na pokładzie,
Niefortunnemu kapitanowi grozi kilka lat więzienia.
mniejszości, że tak powiemy terytorjalne. Są

stwierdzić

byłoby,

wszystkie

Wojska

jest, že znajduje
się w Warszawie pismo,
które swój
artykuł
wstępny
poświęca tego ro:
dzaju rewelacjom i sensacjom. "
Czytamy w piewszej szpalcie:

musimy, że najgorszy odcinek drogi,
o której pisaliśmy w dniu 28 z. m.
leży w rejonie gminy Wiszniewskiej,
pow. Woložyūskiego,
= „tež

mianowicie najlepszy kolarz

zostało rannych.

i niestety prawdziwą

ważną

Jednakże z przykrością

Chiń,

wszystkich cudzoziem tylko poważna różnica gielski uznał za konieczne ewakuację niezwłoczną
Niemcami. Jest to reli- ców. Położenie w Swaton jest bardzo poważne.
Chińczycy
zamierzają
są na ogół katolicy, zamknąć minami wejście do portu.
ewangelicy. Liczba Niema
SZANGHA!, 119. PAT. 10 kanonierek angielskich i 2 torpedowce
szczupła
Polaków pro: amerykańskie były ostrzeliwane
wcżoraj w ciągu dnia przez wojska ‚ Капwiększa.

Należy Jska szkoda, że znam człowieka, któ- przybywające do tego portu.

Się przeto uznanie Sejm kowi

stępnie odbyła się defilada i wspólny Sireika

koło

LONDYN, 11.9, PAT. „Dally Telegraph" podaje z Pekinu niesp rawdzoną dotychczas wiadomość o bitwie morskiej pod
Hankou w której
wzięły udział statki wojenne francuskie, amerykańskie i angielskie, W skutek zmagającego się ruchu antyangielskiego w Czang-Tsing,
konsul an-

ry o tem wiedziałz podręcznika szko"ly
powszechnej.
Piękne swe przemówienie zakończył skiemu i wójtowi gminy Ho a:
Rzeczą pozornie fantastyczną, lecz
okrzykiem na cześć prezydenta, na. skiej p. Borysowiczowi,
za natyc *
stwa

morskie

;213

Michała Majewskiego. Ogólem

LONDYN, 11.IX. PAT.
jak się dowiaduje Reuter są podstawy do
przypuszczenia
iż rząd zamierza
w najbliższym czasie opracować projekt
ustawy, któryby uznawał za rzecz nielegalną ogłaszania
strajku przez kamitet wykonawczy jakiegokolwiek związku zawodowego,
o
ileby komitet
ten nie był poparty przez określoną ilość członków związku. Opinja członków miałaby być wyrażona w drodze głosowania,

urzę:

Nie może być!

i mostków

Strajki — rzecz nielegalna.

pisało o ko-

stosowania

Zachodzi jedna
między Polakami i
RZA gja. Polacy bowiem
Oszmiański Sej: Niemcy
zaś na ogół
ców katolików jest
Rae
BE
у testantów nie wieje

d 2 pozostala
x
>
bez echa.
prezes mik aa
io

w skró:

cięstwie

nieczności

Wstępny „wczorajszy

mu

:

Poseł

sie prasowe,
WIEDEN, 11.1X, PAT.
Pisma donoszą z Bukaresztu, iż wiadomość o
Poco pisać o rzeczach o których spotkaniu się króla Ferdynanda z byłym następcą tronu Karolem potwiersię niema pojęcia?
Nie wiem już po dza się. Król pogodził się z synem.
Królowa przybyła do Paryża, aby
raz który zadaję to pytanie Nowemu również pogodzić się z synem, który został zaproszony do powrotu do
Karjerowi Polskiemu.
2 ojczyzny.
Cztery lata temu przed i po zwy-

dowego pisma (sensacyjny tytuł przez
3 szpalty) cały jest wyładowany nedzwyczajnemi wprost odkryciami i wynalazkami.
Naprzykład:

na tem miejscu poruszališmy
skandalicznych _ stosunków
sprawę
drogo
wych к w powiecie
Oszmiańskim.
D
я
й
U

przyjmując

ё

Oszmiański,

— Uwadze Sejmiku
powiatuię
„Wałożyńskiego.
Dwa tygodnie

Baranowic-

gniazda,

pow.

Król rumuński pogodził się z synem.

sprawach.

raz zrobił to odkrycie,
Ale nie to jedno.

MARKIENIĘTA

;

Nr

Pokło

|eśne dookoła grobów. zostały zaora-

BARANOWICZE.
sztandaru
= (s) Poświęcenie
Sokoła. W niedzielę 5 września odbyła

O naszych

O

W

S-£-2

2

WIELKA

21

Jan Bułhak 55;

artysta

19,

Jagiellońska 8.
Ceny

Przyjmuje 9—6.
zniżone.

0080

SEZON

GENEWSKI.
Genewa,

w Genewie.

we wsześniu.

Od szęściu lat o tej porze,
we
wrześniu, zjezdźsją się z całego świata politycy do Genewy
i na wielkiej
platformie Ligi Narodów rożpoczyną
się

—

sezon

Wprost

nie

zliczyć

genewski,

Ten sezon genewski to szereg konferencyj, narad, obrad, układów, Wielka kuźnia polityczna
międzynarodo-

rodowych obraduje na walnych

„ich zebraniach
śnie tu, w tem

sku

i posiedzeniach
mieście pełnem

i powagi,

ile nie dziw, że znajdzie się garść dyle- wszelkie zjazdy w Genewie, že mamy
tantów, którym całkiem serjo zdaje 'obecnie
mawet — miedzynarodowy
swo- się, iż kilku albo kilkanastu mowami zjazd szachistów. I oni też uświetniawła: na temat
„braterstwa ludów" lub ją sezon genewski. Oni też uczuli
bla- „miłości bliźniego" można rozwiązać potrzebę... wymiany myśli tudzież po:

międzyna-

związków i stowarzyszeń

otoczonem

zewsząd

krajobrazami
w najszlachetniejszym
stylu. Tu też przebywa stale lub przez

czas dłuższy mnóstwo

polityków

i działaczów różnej narodowości, różnego zabarwienia socjalnego, pracu-

najzawilsze problematy polityczne,
Sesje Ligi

i

jących w najrozmaitszym
zakresie
wa w pełnym ruchu, Indrodukcję sta- spraw publicznych.
Diatego też na
nowi zazwyczaj, zaraz 1-go lub 2 go walne swoje zebrania i kongresy
tu
wsześnia, walna narada
przedstawi- właśnie do Qenewy ciągną wszelkie
cieli i pełiomocników państw które związki wszelkie ugrupowania partyj-

podpisały protokół statutu Trybunału
rozjemczego, międzynarodowego
w
Hadze
a przedmiotem
narady
jest
szukanie sposobu jakby te i owe

punkty Protokółu

mogły

na Protokóle

zmienić

podpis

tak,

aby

swój

po-

łożyć — Stany Zjednoczone, Żaraz
potem 3-go września zbiera się Rada
Ligi

a 6-g0

września

rozpoczynają

ne, wszelkie

międzynarodowe

zrze-

szenia. Tu ściągają w ogromnej liczbie
parlamentarzyści wszystkich krajów
polityczni,

oraz dziennikarze

I wszystko to

pracuje

dniem

nocą: dla zapewnienia Europie, aibo
raczej całemu Światu — pokoju, Cza.
sem cały ten tłum sprawia wrażenie
knowanego tu wielkiego spisku ma-

się regularne sesje Ligi Narodów.
jącego na celu „„ uszczęśliwienie ludzGenewa dziś to istne Delfi dla kości. A prowadzona tu jest robota

wszelkiego rodzaju
międzynarodowych.

usiłowań
i prac
Ani
mniej ani

więcej tylko 42 organizacje

narodowe

maja

stałą

swoją

między:

siedzibę

polityczna

i socjalna przez

siły, natęższe głowy, przez
specjalistów,

achowców

nych sprawach.

W

takiej

najtęższe

istotnych

w politycz-

zaś

masie

i

Narodów

w. tworzyły

rozumienia

się

w

najżywotniejszych

na całym świecie dziećmi podrzutkami, znajdkami, co nieznały ani matki

ani ojca.
obecnie

Stowarzyszenie

głównie

swoja

to rożwija

działalność

w Rosji i na dalekim Wschodzie.

Latem odbył

Nie koniec na tem.

dla szachistów sprawach, „Każda

politycznych w Berlinie, i tu w
newie wygłosiło szereg prelekcji.
raz, w bieżącym miesięcu, mają
począć się wykłady, połączone z
skusją, wielu delegatów do Ligi
rodów
oraz publicystów różnej
rodowości,
Będą to komentarze

GeZarozdyNana:
do

Te- się tu kongres
ńcow
ogw Genewie jakąś atmosferę kongresu resa — ma swoje interesa*. A sza: romnego seminariwychowa
nauczycie
@а
li tematów
um
wiedeńskiego z Napoleońskich cza- chista niemiał by na głowie całej imienia
i spraw poruszanych
na
Jana
Jakuba
Rousseau
(funsów. Tylko, że za kongresowych
odbywającej
się sesji Ligi Narodów.
w fury.. najbardziej
skomplikowanych dacja Carnegi'ego);
z
ich
przybyło
Wiedniu czasów nietylko politykowa- kombinacyj!
przez Ktoś, co w ciągu dnia słuchał debai zamierzają
50-ciu
Ameryki
no na zabój lecz jakże też i bawiono
Podobno jeszcze w obecntm se- czas dłuższy tu pozostać dla studjo- tów na posiedzeniu Ligi może sobie
się! Cały międzynarodowy beau mon: zonie mają się zjechać w Genewie wania spraw
politycznych. Lepszego pójść wieczorem posłuchać... artystyde zjezdżał się do Wiednia. Do Ge- ze wszystkich stron — świata filate- miejsca dla tych
studjów
niemogli cznego tych debatów rozbioru. istna
newy nie ciągnie, Tu
w Genewie liści.
wybrać! Finansuje tę.całą „wycieczkę”, szkołal Sam Zimmern wyraził się, że
tylko politycy swoje sprawy kują,
ma nadzieję przygotować sporo osób
Tymczasem mieliśmy tu, jak wia- wcale kosztowną,
sam instytut nie- na
stanowisko... premjera,
kują, kują...
domo, kongres t. zw. mniejszośći na- pospolicie w dolary Carnegiowskie
Liga Narodów to tylko jądro ca- rodowych.
Charakter miał wysoce bogaty.
Ma też niebawem rozpocząć swe
łego genewskiego sezonu. Obok niej polityczny.
Promotorami
kongresu
obrady międzynarodowy Kongres Powykłatu
miał
sierpniu
i
lipcu
W
ileż to w Genewie przez okrągły rok byli Niemcy. Tylko co ukończył
ob. dy dla międzynarodowych słuchaczy, koju. Spodziewa się wywrzeć wpływ
zgromadza się większych
i mniej- rady zjazd międzynarodowy pedago- prof.
szych kongresów, zjazdów, obradl gów, właściwie profesorów wyższych InstytutuZimmern zastępca dyrektora na przebieg obrad w Lidze Narodów.
_ Międzynarodowego
—. @а Jest to złudzenie. Delegaci ną sesję
Oczywiście, że wszystko usiłuje stło- uczelni,
Mieliśmy tu w ciągu lata t. zbłorowej pracy umysłowej. „Poru- Ligi przybywają tu z jasnym poglą:
czyć się do Genewy na czas kiedy zw. wykłady wakacyjne Ligi Kobiet szał wyłącznie tematy
polityczne, dem na sprawy polityczne i z opinią
obraduje Liga to jest na główny se- dla Pokoju i Wolności a jako gościa niejako przygoto
wując
do
studjowa* doskonale wyrobioną; muszą
się też
zon
genewski — wrześniowy.
Nie przez czas dłuższy, energiczną współ” nia ich in anima vili,. podczas ob- stosować Ściśle do dyrektyw im datrzeba szukać po
Świecie
„iuzów* pracowniczkę
Ligi,
najsławniejszą
politycznych posiadających największą dziś w Sianach Zjednoczonych
kowładzę, najszersze
wpływy;
wszyst: bietą, panią Jane Adams.
Dalej takich ich ma się pod ręką — w Ge- kież wykłady
wakacyjne Stowarzynewie, A tak utarło się urządzać szenia angielskiego opiekującego się

rad Ligi Narodów. Na wykłady prof,
Zimmern'a uczęszczało przeszło pół:

torasta Amerykanów,

ków

i t. p.

profesorów

do stu

Przyjezdžalo

też

nych, Międzyparlamentarna
będzie kongresowała

Angli- zamierza tylko urządzić
kilku

wyższej uczelni dla nauk

w

Unia nie

tym

roku,

jedno posiedzenie publiczne, jakby jaki występ
niektóre
gościnny; komisje jej tylko

st

GOSPODARCZY
ZIEM

dziedziną

bogactwa 'naturalnego.

WSCHODRICH

zbieraczy, wyrządza się jeszcze więk- oporny,

krajowi.

zbierane u nas), są znacznie
lepszego gatunku, brak jednak
słuszności
w drugiej części tego zdania, Co do
faktora—ten tractuje sprawę
w spósób nieco
odmienny;
przedewszystkiem stara się zapewnić, że kupowa„nie tak
„paskudnego*
towaru, jak
| różne trawy, to wcale żaden interes.
W razie zapotrzebowania zgóry wię-

kszej ilości któregokolwiek

za

bezcen.

większem

kilku
faktorów
kiórzy prowadzą

«mio

miasteczku

lub

na skalę
większą,
interes
bezpośred:

z hurtownikami i mają do swych

usług cały

szereg faktorów

pomniej-

Szych, z typem kiórych już
się za:
, zuajomiliśmy powyżej. Tacy faktoro, wie dorabiają się handlem surowcami
lekarskiemi nieraz dużych fortun.

Hurtownictwo nasze też nie za*wsze zajmuie się ostatecznym porządkowaniem
i przetworem krajo:
wych surowców lekarskich,
lecz za:
zwyczaj poprzestaje na gromadzeniu
większej ilości surowców
z całego
kraju
i przesyła
je do
sortowni i

,

przetwórni

zagranicznych, pełniąc

w

ien sposób również funkcje pośrednicze.
Wreszcie już te przedsiębiorstwa

zagraniczne, dające
zatrudnienie całym zastępom robotników, doprowadzają nasze surowce przez Ssortowa-

nie,

krejanie,

Tžynuošci
JeSzcze

proszkowanie

do

należytego

częściej

nich

prepa-

pošred+

tychże

z

i inne

stanu, a

Taty użytku Iekarskiego I, za
alictwem

robią

samych

ków zaopatrują nasze

xa

swoją

bardzo

hurtowni-

apteki,

przedsiębiorczość

znaczny

każąc

płacić

haracz.

Jakiż szereg bajecznych

dążności

па tera

wszechpolska

współ-

zgubnej

opieki

fak-

Osiągnąć to można wyiącznie na
podstawie
spółdzielczej
organizacji
zbytu.
Wszyscy
hurtownicy, jak i
przetwórnie, bardzo niechętnie nabywają surowce
lekarskie w ilościach
małych.
Tem
właśnie objaśnia się
rozrost i powodzenie
pośrednictwa
w tej dziedzinie, gdyż skupując nieznaczne ilości surowców, często po
cenach bajecznie niskich, pośrednicy
nagromadzają je w wielkich ilościach
i łatwo znajdują nabywców,
którzy

kolejom naszego surowca.
każdym

być

przygód

kupna z cenami, wybiera

najpopłat-

niejszą, zaprasza wybranego w okreś:
lonym
dniu zgłosić się po odbiór i
oznajmia producentom swego rejonu
zawczasu,
aby w określonym dniu

przejść

surowiec

nasz

powróci do swego zbieracza

Otóż, jeżeli dbamy

zanim

Miozolnie zapracowsty, © Pracę śwo

ją i bogactwa ziemi ojczystej, to nie
«lamy prawa zaniedbywać należytej

organizacji krajowej produkcji

<ów lekarskich i przetworów
otrzymanych.

surow-

Zle było dotychczas

z

i ta prośba

pozostała

stało przeniesione

NIEDZIBLA

12

Dziś

Wsch. Bi, 6 g. 4 m.21.

16 po św.

Zach, sł. o g.

6 m. 57

Jutro

Eulogjusza

— (x) Wizyta J. E. arc Jałbrzy:
kowskiego.
W dniu
wczorajszym

J. E. ks. arc. Romuald

Jałbrzykowski

złożył wizytę prezesowi
Sądu Okręgowego w Wilnie
p. Ant. Szczepkowskiemu.

SAMORZĄDOWA.

o regulowaniu cen przetworów

chlebowych i mięsa przez wyznaczenie cen, w nejblższym czasie rozstrzygnięta zostanie kwestja, czy ceny mąki

WOJSKOWA.
—

Wojskowa

służba lotnicza

na terenie O. K. III.

2) d
producentowi, poza sowitą niem w Lidzie przy 11 p. lotniczym
opłała pośrednika, za podjęte pracę został uruchomiony wojskowy samo:

bez

do

zatrudnienie

wielu

Бегго-

Wzuawiają przyjęcis chorych w Klinice
iw przychodni dnia 21 września b r.

E

własnego loka-

lu przy ul Dominikańskiej 5,

dl a ziemian
Sp. Akc. PACIFIC

Wilno, fagellońska

Sekre-

Wszystkim, którzy
ingresu

na

w dniu mego

Metropolitalną

Sioucę

i

orkiestro-

Ich Ekscjencjom

biskupowi

Michal-

i biskupowi Bandurskiewych, śpiewu solowego i przedmio- kiewiczowi
tów teoretycznych. W roku bieżącym mu, prześwietnej kapitule Wileńskiej
czynne będą nowootworzone
klasy: oraz całemu duchowieństwu archidieorganowa (prof. Kalinowsk:) i ope- cezjalnemu, panu Wojewodzie Wileńwespół
z przedstawicielami
rowa (prof. Ludwig). Personel składa skiemu
wojewódzkich
władz
państwowych,
się z pierwszorzędnych sił pedagoWojewodzie
Białostockiemu,
gicznych. Do wykładu historji muzyki panu
i estetyki w rb. zaproszony
został panu Wojewodzie Nowogródzkiemu,
znany krytyk muzyczny i kompozytor, generałowi Żeligowskiemu, generałom
Dzierżanowskiemn
i Požerskiemu,
p. Michał Józefowicz,
Kancelarja czynna od
g.
11—2 jako też całej generalicji i wszystkim
-szarżom
Wileńskiego
garnizonu,
(pl. Orzeszkowej 9).
świetnemu

POCZTOWA:

— (o) Protestowanie

nicy

J. M. Rektorowi

Stefana

wszech-

Batoregoi Sznatowi,

weksli

przez pocztę Jak się dowiadujemy,
wkrótce zostanie wydane zarządzenie
o prawie protestowania
weksli oddanych na inkaso przez pocztę bez
udziału rejentów.
— () Skrzynki
pocztowe
są
.

J]
mai

E

Biskup

w

piątek

otrzy-

treści następu-

Szanownemu ko:

komuni-

kacja Warszawa—Moskwa pocią.

b. zacznie

kursować

tość — przemawia. Ludzie na te po: dła depesz,
lityczne Śniadania cisną się jak na
— Kursa
kierowców
samoodpust,
a najbardziej
Amerykanki, chodowych
Zw. Ofic. Rezerwy.

słysząc

często

gęsto

i nie widząc.

nic

zgoła

Oznewie

staropolskie

mitet Pielgrzymki

Bóg zapłaćl

Ko-

Łomżyńskiej”,

komisje koni-

postanowił podjąć

energiczną

doraźnej,

akcję

a działających w ten Sprawy te kierowane będą do sądu
skarbu państwa celen bezwzględnego wymiaru kary

bocia

na

podstawie

Warszawy

W Sprawie ułatwiena
2
ułatwienia

W celu

pierwszy pocią

tem

samem

dowodów

obywatelstwa i
osobistych

dniach

ludności m.

Wilna, przyczem

staną

t. zw.

uzyskania obywatelstwa,

:
2
mieszkańcom pod konirolą Magistratu,

najbliższych

(o)

te nadużycia.

pełnomocnictw i poleceń

ро-

bezrobotnych,

do

stosunku

w

uzyskanych z pełniających

w

decydowały O przyznaniu
stwa danemu petentowi.

kióre będą
obywatel-

Mieszkańcy, posiadający już docałej wody osobiste będą zaliczeni do ka-

zarządzone

zo:

przemeldowania

osoby,

tegorji A, zaś którzy

posiadają

—

Zebranie

zwyczajne

Sto.

dniem

15 bm.

przy

poszczególnych

Wszelkie

informacje

udziela

se:

—

Dyrekcja

Ad. Mickiewicza
do wiadomości,

gimnazjum

w Wilnie

że

im.

podaje

gimnazjum

zo

będzie

przez

właścicieli

do-

domów

warzyszenia Lekarzy Polaków w komisarjatach urzędować będą specj- względnie ich zastępców.

druku Skorowidz o układzie chronoiogicznym

i alfabetycnym

go wyszukania odnośnych

i

rodowy urządza co tydzień wielki cują od rana do nocy: jedni i drudzy,
<pmich, podczas którego, za biesiad"
F. Miller.
niczym stołem ta lub owa znakomi-

łamy

przyjęcia pielgrzymki Łom.

wypadków о- przeciwko tego rodzaju nadużyciom.
szustw
i nadużyć,
popełnionych z- W wypadkach ujawnienia
niewąlplichę i zysku przez robotaików, ko- wego
przestępstwa podjęte
będzie
TZyStających z państwowej akcji po- postępowania z całą
surowością,

1 października r. m. Wilna uzyskania

Dziennika

alnie

ku

temu

wyłonione

Poźar
W

dniu

w

wczorajszym

więzieniu
o

godz.

larmowana została przez władze wię
zienia
na Łukiszkach o tem, że w
murach więziennych wybuchł pożar.
Po przybyciu
straży na miejsce
wyjaśniło się, że zajęła się ściana w
mieszkaniu
jednegr
z dozorcow,

Łukiskim.

Zaznaczyć

należy, że wśród więź-

gim

budynku

wysuwające

popłochu

nie

w dru-

było, a

z okien twarze zdradza-

mieszkającego.
na drugim piętrze.

ły raczej zadowolenie z racji wypadku, który zabarwił trochę szarzyżnę
życia więziennego.
Na miejsce . wypadku przybył natychmiast Komendant miasta nadko-

przystąpiła

dzenie

Miejscowa strąż stworzona z do: misarz Reszczyński,
zawiadomiony
zorców ogień
umiejscowiła przed telefonicznie.
Tłumy osób oczekujące па wiprzybyciem
straży
miejskiej,
która
już

do ostatecznej likwi-

dacji ognia. Skończyło

się i przybyłe

z pożywieniem

się na zerwa- dla swoich bliskich zachowywały się
niu Ściany i rozwaleniu pieca.
najzu pełnie spokojnie.

aeroplanu

Aeropjan,

który

do Warszawy.

jak

spągł w ostatnich dniach
gąch pow. Lidzkiego w

donosiliśmy

w

Bujwi-

dniu wczo-

rajszym został przewieziony do War-

szawy. Jak

— (0) Wybory do Rady Kasy spadu

Chorych
września

(X)

komisje

12 m. 15 straż ognicwa miejska zaa- niów znajdujących się zresztą

postano- nego

już kretarjat Koła Z. O. R. w lokalu wień prawnych ułożony został taki
spokoju własnym Mickiewicza 13 w godz. od skorowidz z pełnem przekonaniem,
że praca ta będzie pożytkiem dla
osiągnąć. Korzystając ze zjechania się nie daje ani obradującym ani szmej 17.30 do 19 30.
, do Genewy formalnego tłumu
zna- kongresowej publiczności.
urzędów
administracyjnych samorząC'ężko
SZKOLNA. dowych p. p. adwokatów i t d.
komitości, genewski Klub Międzyna: zaiste, dosłownie w pocie czoła pia-

taki grasuje w

Snobizm

nie

Arcybiskup-- Metropolita

rego, samolot jest wyposażony w wał przeważnie po większych stacjach, które nie posiadają obywatelstwa pol. wody osobiste, lecz nie mają obywanajlepsze środki sanitarne i ma obsłu- jak Białystok, Grodno, Wilno, Stołp. Skiego będą musiały
przedstawiać MB zaliczeni będą do kaiegoВ.
giwać miejscowości leżące w pro: ce, jako ostatnia stacja pograniczną, dowody, stwierdzające ich tożsamośc !
i dane co do obywatelstwa.
Zglaszanie przemeldowania, czyli
mieniu 100 kl. od Lidy, (o ile warunki
ZEBRANIA | ODCZYTY.
W tym celu prawdopodobnie z składanie dowodów odbywać się
lądoterenowe będą pozwalały na

gramów, w skróceniu „Lot, san.“ —

lerjj —

sercu miasta u stóp

doraźnej,

Urzędowego
Delegata w Wilnie za
czas od 20 kwietnia 1922 r. do dnia
Zjeżóżają się już Paneuropejczycy
oraz Dziennika
2 POd znaku hrabiego Coudenhore- które wszędzie muszą być. Tymcza- Z powodu niemozności uzyskania od 31 grudnia 1925
kandydatów
do
Rądy
Kasy
Województwa
Wileń- istę
Kalergj (Stany Zjednoczone Europy) sem zaś niesłychane wścibstwo osob: władz wojskowych pomocy, na któ: urzędowego
Chorych.
skiego
za
czas
od
1
stycznia
1926
r.
* Mają tu odbyć kongres propagan- liwie Amerykanów zostało . znacznie rą Związek miał liczyć, rozpoczęcie
Wczoraj złożona została lista kandowy, Dalej mają się rozpocząć niedo 31 lipca r. b,
ukrėcone dzięki zarządzeniu
ograni: wymienionych
kursów uległo dotkli»
dydatów od pracodawców, z rzeszo:
Wobec dzisiejszego zbyt luźnie nych w organizacjach żydowskich.
,
dawem kursy o międzynarodowych czającemu
bardzo a bardzo
dostęp wej zwłoce. Mimo to udało się przeorganizacjach chrześcijańskich, Mówić do sal gdzie obraduje Liga. Stałojjsię zwyciężyć wszystkie napotkane trud- uporządkówanego materjału admini.
Na czele listy p.p. Zaks (od kup:
i dzie szwedzki arcybiskup Sóder- to niebawem po napaści na węgier- ności i obecnie jest w stanie uru- stracyjno-prawnego, stosowanego na
ców),
Trocki (od fabrykantów) i Kruk
biom o
sztokholmskiej konferencji skiego premjera, w marcu r. b.
urzędowy Wcje- (od rzemieślników).
chomić je w najbliższych dniach pod Kresach, Dziennik
roku 1925 go — i to ma być clou
nieoceAle ciekawość i natręctwo znajdą fachowym kierunkiem wybitnego spe- wództwa w Wilnie stanowi
owych kursów. Wreszcie ma się od- sobie upust wszędzie
—(x) Gość Jugosławjiw Wilnie,
indziej. Pod- cjalisty. Na kurs żapisywać się mogą nione źródło orjeniacyjne w obowią:
bić kongres
międzynarodowy
prawodawstwie
a zara- Od dnia wczorajszego bawiw Wilnie
stu- cząs głównego sezonu
w
Genewie nietylko
członkowie Koła, lecz rów- zującem
dentów, zwolenników i propagatorów przechodzi ludzkie wyobrażenie, jaka nież tak osoby wojskowe jak i cy- zem jest usystematyzowanym
zbic- pułkownik
armji jugosłowiańskiej
korzystazbratania się narodów.
formalna pasja opanowuje ludzi: do- wilne na warunkach wyjątkowo do- rem tych rozporządzeń, okólników i Gwelesiaki, P. Gwelesiaki,
obwieszczeń i zarządzeń które przez jąc ze swego uilopu wypoczynkoweZ tego już widać jaka tu panuje ciskania się do kongresowych
sal. gadnych,
prawa
admini. go przybył do Polski w celu zwiemozaika, jakie tu skłębienie interesów Są tacy, co wysiedziawszy się go:
Dla członków
Kola
50
proc. właściwą wykładnię
wszelkiego rodzaju. Do Genewy р1у- dzin pięć; sześć na galerji wobec zniżki.
stracyjnego ułatwiają
stosowanie go dzenia poszczególnych miast.
Pobyt
ną i płyną ludzie w nadziei, że tu obradującego jednego kongresu, lecą
p. Gwelesiaki
w Wilnie potrwa dni
Zapisani koledzy na kurs, w naj: w urzędach administracyjnych.
Do łatwiejszej orjentacji w owym kilka.
ich potrzeby różnorakie będą zaspo- na drugi kongres,
aby tam znowu bliższych dniach powinni wypełnić
czteroletnim materjale i momentalne— (x) Przewiezienie zniszczokejone, że tu dobiją
się tego
lub godzin trzy, cztery posiedzieć na gre nowe deklaracje.
owego ich rozwiązania, inni przybywają tu wypracowywać modus vivendi,
którego
w
kraju
miemóżna
bylo

drogiego memu

Ostrobramskiej
Marji Panny rozpostartego—z uczuciem
najwyższej radości składam dzięki
za zgotowanie
mi nigdy niezapomnianego dnia,
Niech miłość w Chzysiusie łączy
Was wszystkich
a łaska Boga Naj:
wyższego niech będzie z Wami.

przy uzyskiwaniu pomocy

Wobec tego zarząd funduszu bezro-

KOLEJOWA,

Sowietami z dniem

i warstwom,

całogę SpOSÓb na szkodę

nadchodzącej kgrespondencji,
— (x) Bezpośrednia

stanom

związkom i stowarzyszeniom,
zwłaszcza kolejnictwu,
tudzież cechom,
instytucjom i zanładom,
szanownym
przedstawicielom
sądownictwa
i
szkolnictwa,
przemysłu i kupiectwa,
rolnictwa i rękodzieł tudzież okolicznemu ludowi wiejskiemu jek niemniej
prasie wileńskiej, całej ludności
tak

Michalkiewicz

telegram

z nadużyciami

Walka

ża wynagrodzeniem 4 zł. miesięcznie.
Kasetki te skonstruowane z żeją. Mocy
:

społeczeństwa

mitetowi

stale ilość cnalkiewicz Wilno.

bezwzględnie

dalej Zie-

miafistwu oraz wszystkim wileński ego

żyńskiej w szczególności
Najdostoj.
niejszemu Przewodniczącemu przesy-

na skrzynki pocztowe Wi:

za gwarantują

i piśmiennie ra-

czyli przesłać mi życzenia;

%

zamówień

Instytucje i osoby, pragnące ko:
rzystać ze skrzynek mogą je wynająć

którzy telegraficznie

Wilno, dnia 11 wrzešnia 1926 r.

użytku publicznego. Ź jącej „Ekscelencja Ksiądz Biskup Mi-

leńska dyrekcja
poczt
i telegrafów
chcąc udostępnić w ten sposób odbie:
ranie korespondencji przez instytucje
społeczne uruchomiła
przy
urzędzie

wszystkim członkom obywatelskiego
Komitetu
Ingresowego,
wszystkim
przyłym
na ingresową
uroczystość
do Wilna
gościom,
jako też i tym,

1 Romuald,

już dla

uwagi na wzmagającą się

t0. Tel. 7-56.

udziela pożyczek do wysokości 60 proc.
wartošci pod zbože,
mąkę, siemię Iniane, len i inne produkty
zamagazyrnowane na
jej składach na dogodnych warunkach.

Wileńską z ujmującą
tarjat jest czynny codziennie prócz Arcybiskupią
świąt i niedziel od godz. il 10 1 po serdecznością witali mnie przybywa:
do Wilna
a w następstwie
południu. Wszyscy uczniowie
winni jącego
okazując
mi
wzruszające
dowody
stawić się do nowego
gmachu
w
życzliwości, jako duszpasterza danedniu 15 września o godz. 8 rano.
— Konserwatorjum muzyczne go Archidiecezji tutejszej od AnosNamiestnika
Chry(z prawami) rozpoczło przyjmowanie tolskiej Władzy
w
szczególności
zapisów na nowy rok szkolny. Klasy stusowego

instrumentów solowych

3
3
j
1

Ważne

Podziękowanie.

Wilnie odbędzie się w poniedziałek
13 bm. o godz. 19 m. 30 w lokalu
i cywilnych zakładach Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiezaszczepienie, spopularyzowanie i zor- niemu żadnych
u:asadnionych
po- wojskowych
leczniczych — w obu wypadkach je- go — Zamkowa
24
Na
porządku
Sanizowanie tej gałęzi przemvsłu na- dejrzeń ze strony producentów;
iuralnego, Tak iekkomyślne traktową6) Posłuży pierwszemi cegiełkami dynie na wniosek lekarza,
dziennym:
1) odczyt d-ra ObiezierWyjątek stanowią katastrofy: lot- skiego „O Druskienikach*, 2) odczyt
nie zbioru surowców lekarskich,
jak do
zbudowania naszego ideału —
do prof. Karaify Korbutta p. t. «Теопа
© podałem na wstępie nie powinno wszechpolskiej spółdzielni
produkcji nicze, kolejowe i samochodowe,
nadal
się praktykować.
których komendant Portu Lotniczego prawdopodobieństwa w zastosowaniu
Nie mam surowców lekarski. h.
wysłać do statystyki
lekarskiej» i 3) sprawa
wcale zamiaru twierdzić, żecały zbiór
Dużo wsteczności
zawodów i w Lidzie uprawiony jest
leków surowych, z okolicy musi ku- niespodzianek spotka
sanitarny nieza- wyborów
samolot
do
Rady Kasy Chorych.
-tych
ludzi wojskowy
Puwać aptekerz miejscowy, lecz jego dobrej woli, którzy zechcą poświęcić leżnie od miejscowości ? nawet bez Goście mile widziani.
obowiązkiem jest skierowanie tego siebie rozwojowi .tej produkcji. Lecz wniosku lekarza.
RÓŻNE.
depesze,
telefoniczne
Rozmowy
niech to ich nie zraża, gdyż podwazbioru na właściwe tory.
—
Pożyteczny
skorowidz
dia
zapotrz
z
związku
w
tak
ebowani
em
na sprawie
chanie mozolnej pracy
naszych liny tej akcji są oparte
rorporządzeń,
okólników
i
t.
d,
ziomków w łapy oszustów i wyzy* kieszeniowej, a to już dawno wiado- samoloiu, jak i zawiadomieniem o
W nejjego—przybyciu noszą umówiony żnak administracyjno prawnych.
fono- bliższych dniach wyjdzie w Wilnie z
„Lotnictwo Sanitarne" — dla

obradowały jeszcze w tym mie-

Antokolu).

skutku.

i kłopót, o tyle wyższą
opłatę za lot sanitarny typu „Hanriot*. Samolot pośpieszny bezpośrednio między War.
a szawą a Moskwą.
.
surowiec, że nadal on już nie będzie ten posiada jedno miejsce leżące
Pociąg ten będzie
się zatrzymyuważał czas peświęcony produkcji za jedno siedzące dla rantiego lub cho
3) da

(na

zx

giem pośpiesznym. W myśl ostaiPrzed tygod- nio zawartej Konwencji kolejowej ze

lą dziedziną naszego bogactwa natu- botnym;
, ralnego. Lwia dola winy za to pada
4) Rozwijając się, przyczyni ku
, 4a mych kolegów po fachu farma- polenszeciu bytu ludności, a przez
, <£utów, albowiem, poza bardzo nie: wywóz nadmiaru zagranicę zwiększy wanie i start).
Przewozić wojskowym samolotem
dicznemi jednostkami, nic nie zrobili dochody państwa;
jak wojskowych
można
sanitarn
ym
( W tym kierunku, nie zważając na to,
5) wyklucza możebność
nadużyć
ż€ ich prostym obowiązkiem było ze strony pośrednika i nie zrodzi ku tak i cywilnych, znajdujących się w

=

Klinika Chirurgiczna U.S.B.

Ostatnio specjalne
pocziowym Wilno I-weįšcie od uiirolne
ujawniły szereg
skrzynek.
zbóż cy Wielkiej, z boku—200

i chleba oraz przetworów mięsnych
i miejscu stawili się ze swoimi su- dla m. Wilna regulo»ać będzie marowcami,
gistrat, czy tsż władzew inny sposób
Taka organizacja zbytu surowców rozwiążą tę kwestję.
>

z nich zmarnowany;

|

Ž

II Kima Oeonętrzia

jednak

"KRONIKA

w po-

o grosz swój

as,

wykazywania się rachunkami,

— (o)
Doręczanie
listów
w
gminach.
Dotychczas
doręczanie
listów mieszkańcom
gmin
dokonywanie było przez sołtysów, Ponieważ
osobiście zgłaszają się po odbiór, było uciążliwe dla sołtysów a ponad:
to powodowało narzekania
ludności
płacąc dobrą cenę.
na
niedoręczanie
poczty,
Min.
Spr.
Proponowana przezemnie na po:
czątek organizacji produkcji surow- wewnętrznych zarządziło by każda
zaanców
lekarskich
spółdzielnia
zbytu gromada, która niema poczty
gażowała
specjalnego
listonosza
wiejjest o charakterze odrębnym. Tu wy:
biera się na cały rejon jedną osobę: skiego. Listonosz taki będzie doręczał
pośrednika
(aptekarza,
nauczyciela, korespondencję tym adresatom, którzy
jej osobistego
księdza), który musi znać się nieco nie zastrzegli sobie
odbioru
na
poczcie.
Za
doręczanie
na dobroinošci surowców lekarskich;listonosze
pobierać
każdy producent dostarcza
mu dane korespondencji
o iłości zebranego surowca,
przed: mogą opłatę ustaloną przez radę
stawiając jednocześnie
tylko próbkę gminną lub zebranie gromadzkie.
MIEJSKA.
tego surowca. Zastrzeć tu muszę, że
próbka winna odpowiadać
samemu
— (0) Sprawa regulowania cen
surowcowi jaknajdokładniej. Pośred: mąki i mięsa Wzwiązku
z ostatniem
nik, na podstawie dostarczonych mu rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy:
próbek, gatunkuje surowce całego pospolitej o zabezpieczeniu podaży.
rejonu i przesyła propozycje
kupna przedmiotów powszechnego
użytku,
większym hurtownikom i przediwėr- przedłużającem
aż
do
odwołania
niom, załączając równocześnie próbki mocą
obowiązującą
rozporządzenie
gatunkowe.
Po
otrzymaniu
ofert Rady Ministrów z dnia 10 lutego rb.

na wiele zalet:
1) zwalcza skutecznie faktórstwo,
staci leku, otrzymanego z apteki! Ileż przyczyniając
się do
zmniejszenia
štuiniėw zbogaci i wykarmi na swej liczby tych, którzy „nie sieją, lecz
urodze kosztem i pracą naszego kraju. plony zbierają bogate";

musi

Aaa

— (0) Zakaz wywozv bydła z
KRONIKA MIEJSCOWA. powodu epidemji. Z powodu za:
razy płucnej zamknięty jest obecnie
— (0) įRyby nie są przedmio.
tem zbytku. W swoim czasie orga- wywóz bydła rogatego z województz powodu
nizacje kupców rybnych zwróciły się wa białostockiego oraz
do min. spr. wewnętrznych z prośbą Pryszczycy zamknięto wywóz zwierząt
z województwa
białoo zaliczenie ryb, sprzedawanych ma- raticowych
stockiego, z pow. Baranowicze, Nieśsowo, jak to sandaczy, szczupaków,
leszczy, karpi i t. p. do przedmiotów wież, Słonim i Stołpce, woj Nowozbytku,
których cenycnie podlegają gródzkiego i z pow. Brześć i Kossów
woj. Poleskiego.
ograniczeniom.
:

8

torstwa.

każdy
pioner
produkcji surowców
zostaje zniechęcony ostatecznie.
Teraz
przypatrzmy
się dalszym
W

winna

turalny z pod

I, w rezultacie,

wo*

ryb za pobiebędą
w
daldo odpowiee

ostatecznie nie prosili o zwolnienie ich z obowiązku

W. Stražewicz,

rozwoju

dzielnia
produkcji
surowców lekarskich. Nie łudzę się bynsjmniej, że
osiągnięcie tego ideału jest dość dalekie, jednak poczynać winniśmy od
tego, aby wybawić ten przemysł na.

surowca

lub mieście znajdziemy jednego

szerokiego

tej produkcji.
Ideałem naszych
polu

lekarskiego, faktor postępuje być może w sposób
nieco odmienny,
lecz
zawsze osiąga
skutek
jednakowy—

kupuje

liny przyszłego

Gdopóki
O GEARsię

przekona o zysku dla siebie.

Tak trwać dalej nie może! Wszak
lekarrawszy pewną ilość surowca
nie
brak nam wśród inteligencji wiejskiego,
zwraca
się do najbliższej,
skiej
ludzi
światłych,
dobrej wolii
znanej mu apteki, albo nawet wprost
do pierwszego
lepszego
faktora z szczerze miłujących swój kraj.
Współpraca nauczyciela,
apteka.
propozycją kupna tego surowca U
aptekarza, zwłaszcza wiejskiego, bar rza i księdza w tej dziedzinie mogłaskutki
nadspodziewane.
dzo
często
przekonanego,
że np. by wydać
Szereg
odczytów
dla
młodzieży i do:
dobre liście brzozowe można otrzy:
wycieczki,
mające
na celu
mać
tylko z zagranicy, zazwyczaj rosłych,
z żywemi
roślinami
spotyka naszego
pionera
produkcji zaznajomianie
leków surowych
odmowa,
poparta lekarskiemi, demonstracje surowców
wysuszonych, zakładanie
bardzo wymownym
argumeniein, że doskonale
ic zielska tylko napróżno
zaprzą- ogródków roślin lekarskich przy szkoają szuflady apteczne. Niestety słusz- łach mogłyby — posłużyć za podwabrzozowe,
(czesto u-

bec czego sprzedawcy
ranie cen nadmiernych
szym ciągu pociągani

s*'wsczy, godne jest ostrej chłosty ma prawda, że człowiek, .zwłaszcza dzialności karnej z art. 19 wzmiankomoralnej, gdyż, poza krzywdą samych małointeligentny,
jest tylko dotąd wanej ustawy,
Jednocześnie kw

Często się zdarza, że kłoś, uzbie. SZ3_ krzywda

nem jest, że nawet |Ście
sprowadzone z zagranicy

nie ustawy o zwalczaniu lichwy,

Е

TTE WATT
WT

Zaniedbana
z

Min. spr. wewnętrznych
prośby
tej nieuwzględnilo z uwagi na brzmie-

ай, АЬ ЗАЬ

KURJER

LB

m. Wilna.
Dziś dnia 12 j jedno
upływa
termin
składania

nas

połomane
skrzydło.

informują

zostały

sku:kiem

obie osie

°

{12 3 22 °

213

TBATR
—

i MUZYKA,

(t) Wilno będzie miało czte-

ry teatry. Wojewoda Wileński udzła-

iż koncesji na sezon teatralny 1926 27
nasiępującym osobom: zespołowi Reduty na prowadzenie teatru komedjowego, dramatycznego i objazdowego

Dowmuntowi,

M. Kochanowskie-

mu

na prowadzenie teatru śpiewnego

mu

na

(operetki), p. Nachumowi

aru

prowadzenie

Lipowskie-

žy lowskiego

dramatyczno-komedjowego

te:

śpiewnego
pod
nazwą
„Ludowy
Teatr Zydowski* oraz p. M,
Karpinowiczowi na prowadzenie
žydowskiego teatru śpiewnego' i dramatycz-

nego.

:
WYPADKI

i

! KRADZIEŻE,

— Pożar fabryki tektury. Dn.
9 b. m. wybuchł pożar na fabryce
tektury
w
Olkienikach. Spaliła się
Część lokalu
Straty wynoszą
około
5 tys, dolarów.
— Podrzutek. Przy wejściu do kaplicy Ostrobramskiej znaleziono dzłecko płci
męskiej w wieku około 4 tygodni Podrzutgi
do przytułku «Dzieciątka

5

Miejski Kinematograf

— Niefortunny wynalazca.
Dn. 11
b. m. 13—leini Jan Zajewski (Skopėwka 13)
siabrykował rewolwer własnego systemu,
mastąpił wy-

KULTURALNO-O ŚWIATOWY
SALA MIEJSKA (ui, Ostrobramska 5)

buchi Z. odniósł ciężkie uszkodzenie całego ciała.
Poszkodowanego dostawiono do szpitala na Antokolu.
— Miła przyjaciółka; Dn. 11 b. m.
25— letniej F. Nicwiarowskiej (Szawelska 4)
przyjaciółka na tle zazdrości kijem rozbiła
czoło. Pogotowie udzieliło poszkodowanej
pierwszej

KINO

piersi,

Pijany

rzucał

po

63 (41),

zapowiadający

że ten

się mecz

W

początku

gry obie

drużyny

cie-

i...

РУ

pu-

ЧМЕ

się zauważys

Mazurkiewicz,

minutach

z karnego

skiegc> Koutuzjowanego
czą znoszą

za faul

Podania

szkole Techn. w

warszawiacy

z tłoku wbija Tupalski,
Po przerwie

powstaje

ISO

AA
A————

czwartą
istny

Drużyny

kłócą

jarmark, Sędzia usuwa z boiska Jagieiskiego
za wysoce

ordynarny

fauj.

slę, faulują i Makkabi zarabia karny. Jelski
strzeja do niebronionej bramki. Publiczność

gwiźdże.

Makkabiści

przez

ga-

RATUJCIE

szereg

sy-

Najsłynniiejsz śwat owe powagi

dopingowani

lerję wysilają energję i chwilowo apanowują sytuację o tyle,

że następuje

tuacji podbramkowych
Mączyńskiego,
Karny
przynosi

miejscowym

750/. chorób

obronionych przez
przeciwko Polonii

drugą

bramkę,

mistrzowska

ludzi

wywała

drużyna

stolicy

a pod

składająca

poprawnie.

mianę

Brzydki

den. Dr Martin, Dr Hochfloetter i wielu innych wybitnych
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka,
usuwają

dalne,

Z całej Polski.

Zioła z gór Harcu

na

39

33 z dnia

wystawach

innych

;

Reprezentant

też w

na szkarlatynę, a zaiejestrowanych w
sierpniu w Warszawie jest pochodzenia zamiejscowego,

Warszawa, Chmielna

NA

— Jak się macie!

Kopa lat!
— A to „sżerszeń*
dama!
— Helka!

— Rany Boskie!

Hol

więkrzych

Prywatna

zakupach

od

i
ho! jska

— A czego Się miałaś na

Wilno,

Zosia.

być

<Fofka» obejrzała
ją krytycznie.

mamy

być,

Niemiecka

3 m.

u _ licha!

Owszem —

mnie będzie.

a

okólnika

Hanmodnia
wiar, o

wodnym

Dorżynkiewicza)

sprzedaż

Cena szacunkowa

rozpocznie

wynosi

5,600

zł.

się przetarg.

Osoby życzące wziąć udział w przetargu winne

złożyć w Siaro stwie Oszmiańskiem
do dnia 27.1X
r. b.ffwłącznie o kaucję w wysokości 500 zł.
Lokomobiię
można oglądać codziennie za wyjątkiem dni świątecznych
od godż. 10—13 we wsi
Zahorniki
gmin y Polanskiej
w lokalu przy młynie
wodnym p. Dot życkiewicza.
Za

woj:wodę

9.

(—) Wł. Dworakowski.
Naczelnik wydziału.

Zosią, że to zawracanie głowy. A ta
Helena też ziółko. Ledwie zobaczyła
Skrzetuskiego — pafl już po niej..

lubię się zastanawiać.
— Co?l I nad tem?

— ja też myślę o

wzdycha Żyrafa.

przyszłości —

konaniem.
— Jeżeli fak, to dużo jest głupich

Wydawca. Stanisław Mackiewicz

—

— Zupełnie się nie zgadzam, że
to jest „głupi” temat. Tski
sam, jak
każdy inny. Ja bo nad
wszvsikiėm

Redaktor w/z Czesław Karwowski

9.

wybuchnęła

groźnie Zosia.
— Uspokój się, Ta kwestja za
parę lat będzie bardzo na czasie. A
więc należy ją wszechstronnie i grumtownie omówić — kategorycznie zdecydowała Lusia, Nie zastanawiałaś
się widocznie nad wyrazem „tolerancja“.
; Należy zrozumieć, że kogoś może
zajmować coś, co cię wcalę nie ob:
chodzi Ale dlątego, że cię nie ob-

cych

dyrektor

większych

wdowa,

T

ylko

Sprzedaję si ę
piekarnia tanio
Beliny 1.

waniem

Zygmuni

towska

18,

Portowa

A

ER

poł,

OKÓJ|

1, parter.

utrzymanie

D

šrednich

szkół cielka po długoletnim

przy

uł.

pobycie

4

orozumienie

osobiste 4 —

3a

się

6

u

cu 3—cie piętro.

m daż w warsztatach A,
a
Sznejlisa Mickiewiczą 2 D

la

do 8 wiecz.,

m. 8.

ul.

Ada.

spiewu

Lwowska,

Wejscie przez bramkę
magazynu Segala.

O

Przyj»

w każdej
z

zapewnieniem

zwrotu
i

na

solidnemi

gwa- |

m,

Mowszy

umeblowanego

I

t

:

okollcy ul. Mickiewicza.
Zgłoszenia:
Mickiewicza 2 filja
<Kurjera Warszawskiego>.

pokoje

nie-

z elekt-

rycznością. wejscie nie

krępujące, z ewentu.
alhą : užywalnošcią

zmebló wany. _ Biot
6—5, od

ių

godz:

jamy

ustnej,

as

EA
gruntowem odnot
w OJ Po
5 włelsiidokatić
ni J
dłodainia

Porce-

2
Z. P. 4503.

W.

a

—
duże,

sk
.

J

Kresowa

słoneczne

rozpoczęła wydawanie

pokoje na parte: obiadów. Przyjmowa*
rze bez miebli xne są obstalunki na
133 a 5. Mickiewi- używaniem kuchni,do obiady zbiorowe i
«za 37 m. 17, (wejście wynajęcia.
Witoldor weselne. Adresz
ul.
od Ciasnej).
wa 7 m. 1
Zawalna 1 m. 2,
cuskie na miejscu.
Dowiedzieć
się mię-

wet w podręcznikach)-—gdy przyjdzie oglądacie się na dnie przeszłe z

po-

na mnie ta zaraza, potrafię sobie dać błażliwym uśmiechem. Tylko najmłed-

radę

nawet..

—

Pani

z narzeczonym!..

przyszła!

pani

przyszłs!.

sze, ogłuszone
i oszołomione,
nie
czują pełni zadowolenia: gubią kiasę,

wrzesnęła Frania, wpadając do klasy. śniadanie, tracą głowę i w zupełnej
Całe grono rzuciło się tłumnie do rozpaczy stwierdzają, że wszystkie

drzwi, chcąc powitać z wychowawczynię.
.
;
«Fofka» z trudem
przeiknęla
ostatni

kęs

jabłka

i zekrztusiła

kropnie.

Przestraszona, «Żyrafa»

się o-

dała

jej

szcze była

A

chwili.

chmurna,

jej nie

Przeraźliwy

a

prawie koleżanki

są tak

podobne

siebie, że ani rusz ich rozróżnić

w

Szczęśliwa, która

znajdzie

dzwenka

w

tej

trudnej
chwili
pokrewną
duszę
i
przebrnie z nią kłopoty instalacji na
jednej ławce i orjentowania się wśród

Zwiędłe

liście na

sznurena

chodnikach

u-

tej przykrzają się oczom, mówiąc o cza:
sie, kt6jy

dźwięk

do

nie

można.

wychowaw-

obchodziła

roz-

dotkliwy

mija,.

Serce

przeszywa

smutek jesieni.. smutek

czy, które wieczność pochłania...

rże-

legł się nagle i napełnił korytarze,
A jednocześnie błyszczące
oczy,
które zahuczały tupotem,
zgiełkiem, rumiane policzki
i szczebiotliwe uśmiechem i okrzykami, nim
cała ha- steczka
roześmianych
dziewczynek
łaśliwa
czereda
mie
poznikała na mówią o tem, że radość
życia
jest
chwilę wę wnętrzach swoich klas.
nieśmiertelna...
Pierwsży dzień!

Pierwszy

Drukaraia

!Пц‹іоёсі życia, bądź

dzień nal..

Mam jednak nadzieję, że po omówie- roku szkolnego, To on właśnie uspo:
niu i przemyśleniu kwestji miłości, o sabia do wspomnień, a nie ostatni:
której się ciągle słyszy i czyta—(na- Stojąc w przededniu nowych wrażeń,

kawióski.

wejściem.

wynajęcia:

duże

w kark zbyt mocno. «Fofka» pchnęchodzi, nie znaczy, że jest głupie.
ła ją w drzwi i obie wypadły, jak z szkolnych korytarzy.
Nie trzeba się tylko przejmować.. "z
ё
— A_ właśnie— przerwała Zosia.
klasie pozostała tylko Liluchna
Idą dziewczynki długim
Mam doświadczenie na mojej kuzyn- —FSzerszeń. Siodka jej twarzyczka je do kościoła.

Odpowiedzialny Za aglossenia Zenon

do

urzeblowane,

K

* Sziuozuė xęby.
lanowe
ойетсга_ korony,
NS

utrzymaniena, Opieka
troskliwa. Korepetycje
i konwersacje
frant

W

S. B.

Przyjm. od 4 — 7,

uczenice
na
mieszkanie
z

pokoju

—

osobnem

Uni+ 2

POWRÓCIŁ,

tzyjmę 1-a lub 2-ie AEO

9—05.

Poszukuję

wersyt.

Święciańskiego, rureja

uniewažnią się
—

Gdańska 6 m 1.

R
°

9—12
i od 6—8
Ł.
zam. w Г.
UZ, ONECZNY W święta od gole. 1
do godz. 4 ppoł.
Konstantynowie Choroby zębów, chi.

najkorzy- | pow.

Slniój lokuje. =
Dom H.-K. >
ZACHĘTA
tel.

no-syfilidolog.

5

auta,

imię

godze-

Mea. M. Mienieki PRF

slėgė

ae

|
8

wynajęcia:

Wileńska 34 m. 3.

w walucie | Janiszskiego

rancjami

okój

Adjunkt Kliniki skór. DO

"poborową | tyto-

sumie

4 i 7

po_poł.

muje zapisy od godz.
1 — 4. Sierakow-

obok

bi

GOTOWKĘ

й*

dom 13 m.

między

z

5

Mickiewicza

lub
|
uczn

—niedrogo
z całodzien=
nem oz:
2
troskliwą opieką ul.

R solowego udziela Zołja5

E Kozubowska.

jednego
dwóch

czy uczenic —
duży słoneczny:

pokój

ое
Lekcji
Biż

na

gods.

|

5—ą.

LEKCJI

nie do sprzedania.
Wystawiony na вргте-

э

miastz,

od

!

rysunku
i malarstwa:

dla chłopców

Wiadomość

Ad.

37 m. 17

kazyjnie ROWBR udziela art mal. A.
Lejtner—szosoMiedzybłocki.
“
wy,
lekki
1 Plac Katedralny, róg 4
3
bardzo mocny,
uży- ul Ad. M'cklewiczą
" wany, w dobrym sią-1—6. Wejšcie od pia-

Opięka troskliwa zapewniona.

miejsca.

w Angijł.

Mickiewicza

zdrowa kuchuia
i
Spa zapewnione,

i od 4—6,

Korepetycje

angielskiego:
udziela doświad*
czona
nauczy-

skiego 25 — 3.

dostępne.

об 4—6 _

m.3 (pierwsze piętro). wejście od Ciasnej.
Warunki
higieniczne, Dowiedzieć się między

20909000403200400000K0200000083000A

Warunki

Nr. 23 m. 24,

_oglądać

dla

2 : uczniów

Zygmuntowskiej

SZKOŁA

centram

elektryczno-

z utrzymaniem.

m. 4,

godz. 3 — © po

Komplety jęz. francuskiego metod,
froebl. pod kierunkiem Paryżanki.

w

amiodsi

ludzie mogą mieć
dobry zarobek prąca*

z całodziennem

naukowa.

Przyjmuje się dzieci od lat 6 do
kl. lej przedwsiępnej.

młodszych

A. M.

O POMOC

się dzieci,

być

ul, š-lo Jakčbska lub. švr. Filipska Nr 12

Internat

lub

utrrymaniem, Dła ucz. Ścią dla spokojnego
nia opieka i pomocmężczyzny może być

M. Daczewskieį

klas

biurowej,

naucz. do dzieci. Oferty do red. Słowa pod

inteligentnej
rodziny
WSPÓLNY
“
do odnajęcia.
Mošže dužy pokój z umeblo-

lasówi tartaków
przyjmie
posadę
samodzielnego
kierownika
przedsiębiorstwa
przemysł
- jeśnego
owo
na

Zapisy od godz. 12—2

Wkra przez
Nasielsk.

OKÓJ umeblowa:
P
ny,
słoneczny,
5
о‹і‹іьп'ыпе we'Ście,
a osoby lub ucznia

eksploatacji

POCZĄTKOWA

wy misja u, lub a wić

jazd,

—-

1,

Pierwszorzędny Facho
53: Drzewny

b.

:

Grabow-

dla chłopców.

Nr. 7 m,

Bronisława

i dzaaistigcja <Słowa>
"uje Gkiego Garbarskaz I.

płue*

Królewska

Jagiellońska,

P. K. U. Wilno

imię

politeralnie
powrocienie zemająszkołyco wwłajomośę Biuro Reklamowe
S:

Z wszelkiemi
wygodami. Sypalnia
ogólnai ną żądanie oddzielne dia
uczniów pokoje. Kuchnia,
smaczna,
zdrowa i obfita.
Korepetycje
na
miejscu, Konwersacja fraucuska, Opieka sumienna i troskliwa.
Weyssenhotfowie.
UL.

przez

na

+ шаизірн_попа
a
wojga
ów

terapji grużlicy).

WILNO,

Internat

stanowiącej własność

lekomobili

do

poczta

chora

Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego
(sziet 314).
Konto P. K. O. 80.150,

Skarbu Państwa
jednej
lokomobili parowej, firmy
„Heinrich Lanz Manheim“—przewcžn2 na kolach sredn.
cylindra 850 m/m, długość kotla 285 m, rur plomiennych 36 szt., sredn. rur 25” długość rur 2 m., sredn.
cylindra 270 m/m, skok
tłoka 320 m/m. skok tłoka
320 m/m. przypuszczalne ciśnienie 10 cm.,
przypuszczalne ciśnienie 10 cm. przypuszczalna siła 30 H. P,

rzekła zachęcająco.

z prze-

12

w drodze

Nie podobało mi się to — i
Żyrafa
wrzasnęła gwałtowna Zosia. A jeżeli krytycznie pokiwała głową.
ce, która w siódmej klasie została na
naprawdę zrobiłaś podobne głupstwo,
Nowa grupa uczenic z wielkim drugi rok, bo ciągle tylko pisywała

kochaćw mężczyźnie—dodała

(Przyczynek

Grzelak

Omieciny,

Br

NIEMOJEWSKI

Cena

wieloletnią

wszechstronną

|

cyjna wydana

lit.

K. RY «KIEWICZ,

„Leczenie

karta demobiliza-

kawaler

Zygmunt

stacją

1R000995000600464600200000+6400465

Ogłoszenie.
podstawie

15 wrzeši

przychodzących

codziennie do godz. 11 rano.

Н.

wypożyczanie,

to patrz (tu Zosia obiema garściami rozgardjaszem wpadła do klasy.
listy do narzeczonego i mało już jej
— Cóż to była za ożywiona dy- czasu pozostawało na lekcje.
złapała za swoją czuprynę) patrz, jak
Masz duży nos,a mój wujaszek, któ- mi włosy stanęły na głowie na wi- skusja? spytała po skończonym akcie
— To jest właśnie sztuka,
żeby
rego bardzo szanuję, Uważa to za dok takiej idjotki.
powitania
dziewczynka
nieduża
o w sobie wyrobić odporność—perorodowód inteligencji.
Łagodny „Szerszeń* wygiął wzgard- ciemnych oczach i energicznej
twa- wała zabawna mała filozowka. — Ja,
Zosia złapała się za nos z pew: liwie usteczka,
rzyczce, chluba klasy, najzdolniejsza naprzykład, tersz stanowczo
wolaianem niedowierzaniem.
— Nie lubię ludzi ordynarnych! najdowcipniejsza z całego grona,
bym mieć konia, niż narzeczonego...
'— Nie wierzę w to. Ale mówię
— Ja mam być ordynarna?! Wiesz
— Mówiłyśmy... o miłości—oznaj- (Ach, jaki śliczny koń był na wsil
wam), że czuję w sobie wieszczy co! Wolę być ordynarną, niż głupią miła niechętnie Zosia. A to przez Sfotografowałam go, pokażę wam—)...
głos, który rni powiada, że „coś” ze i już! Tylko głupia gęś może się za- Szerszenia taki głupi temat.
ale kto wie, co będzie za kilka lat.
—

dla

=====

6.

kupno, zamiana fortepianów,

powr6-

lekcji na

wszystkich
nie we
gałęziach ogrodnictwa
O LKA młoda,
od D wykształc., wład.,
poszukuje posady
zaraz. Łaskawe
ogło: я
doskon. niemieoSzenia pod adresem: im,
poszukuje
posąd

Kresach Wschodnich.
Na żądanie
pierwszorzędne referencje. Zgłoszenia
pod <TIiMBER»
do biura «Ruch»
Kraków, Szczepańska 9.

10 do 12 i od 4 do5.

nią o: być srokami.

A czem

dachówek.

SPRZEDAŻ,

na świecie...
.
Ale nie mogą być głupie
rzeczy,
zapach kadzidła, a czasami znów o których się pisze w literaturze. Już
chciałabym zostać baletnicą!
ww trzeciej klasie uczyłyśmy .się, że
Śmiech ogólny.
Halina zakochała się w
Wiesławie i
— No wiecie col Ta jest paradnal doskonale wsżystko się
skończyło...
Ale... ale podobno „Szerszeń*
zarę—A w przeszłym roku Skrzetuski i
czony?..
Bohun wyrywali sobie pęki
włosów
— Co-0-0 2.
z głowy z tego samego
powodu —
„Szerszeń*, miłe dziewczątko nie- zauważyła skromnie Maniusią,
co zmanierowane, zaprotestował, ale
— Nie pamiętam coś, żeby wytyw sposób zostawiający dużo do my- wali, ale zresztą prawda, że dużo się
ślenia.
!
gada o tej miłości Zgadzam
się z

—

mogę

I

od której to sumy

BEEEE

Czuję, że nie mam czasu, obrazić się
— Nie znoszę wileńskich plotek.
na Frankę. Pójdźcie w moje
objęcia! Uważam, że czas, abyśmy
przestały
brażać?
— Bo nie wierzy, że
wielkim człowiekiem.

2

cit i udziela

praktyką, wyszkolony Bredulskiego unieważieoretyczno- praktycz
nia się.

Wojskowy)

chore czieci od

Porady

z

do Sztorów, rozmaitej wielkości.

K. DĄBROWSKA

— Czasami zdaje mi się, że zostanę mniszką i czuję w
powietrzu

-

w;Grudziądzu.

mechaniezna,

ustnego przetargu publicznego

AT.

Mintowt-Czyž

EH

grodnik

Noweść!
OTRZYMANO
Nowość!
Automatyczne Amerykańskie WĄŁKI

- godzinie
12 0 dbędzie się we wsi Zahorniki
gminy Polans| kiej pow. Oszmiańskiego
(przy

i biurowych.

Pohulanka

8 Co

Tow.

Min. Przemysłu i
diu z dnia 25X—1924 r. Nr pr. 5716, oraz na
cy zarządzenia
pana wojewody
wileńskiego
z
12.VII1—1926 r. L. 3930/11—podaję do ogólnej
domości,
iż w dniu
28 go września
1926

Lecznica Chirurgiczna

Przyjęcie chorych

Falck

Fabryka

młynie

odpowiedni

Ceramiczne,

kę

Il ś-to Jańskz,
ROK SZKOLNY

szkolnych

Mała

M.

Gegielnia

49.

D-ra T. Dembowskiego

тас!е!

krzyczy

NOWV

materjałów

Zakłady

dawn.

Grossman,

.

EEEEBEZE

grupa

jak się

Pomorskie

pianin, tisharmonji.

Największy wybór
i najniższe ceny
Przy

dzień.

— Żyrafa!
— Fotka!

5.

naj

Przedstawiciela.

*

Wilno.
1 Mickiewicza

osobę

Wlaną, względnie

„

podziękowań

W. Borkowski

Nowy, nadzwyczajny wynalazek amerykański
przeciwko
nadmieraemu
poceniu się.
jdać wszędzie.
W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r,

(Dokończenie).
Do klasy wtargnęła cała
uczenic.

Józef

wnoski.

Peters-

burskiego
Konserwatorjum

żytnichi pszennych

Mickewicza

Poszukujemy poważną, ruchliwą I w rejonie wileńskim
pobrze zaprowadzoną instytneję architektoniczno budo-

pudełka zł. 1.50,
pudełko zł. 2.50.
Polskę:

PRZYCHODNIAMI:

chorych na oczy od godz. 12—1,
> chirurgicznych od g. 1—3,

Komisji. Likwidacyjnej. 5) Wolne

Na

Odorono
Pierwszy

na

nia.

Dąmbrowski.

z dnia 28 czerwca
r. b. 3) -Zatwierdzenie
bilansu na dzień 1 lipca 1926 r. 4) Wybory członków

po-

okresie wylęgania. Oprócz tego 17
dzieci chorych przybyło do stolicy z
prowincji bezpośrednio do szpitali.
Zatem 13 proc. wszystkich chorych

”

Tysiące

Przyjumje

KOMIS JA LIKWIDACYJNA

Paryżu,

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych.

z okołic podmiejskich do. Warszawy
albo

miastach

prowadzi
Dr, Kazim.

proiokułu

Akc

E

tortepjanie. Skopówka
11.
Wejście z ulicy,

(Antokol Szpital

15:

Spółki Akcyjnej p. f. Dom Handlowo-Przemystowy B-cia
Alszwang w Wilnie. ninieiszem zawiadamia
pp. Akcjonarjuszów, iż dnia 25 wrzesnia 1926 r. o godzinie 19 w
lokalu przy ul. W; ielkiej Nr 42 odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonarjnszów Spółki z
następującym porządkiem dziennym:
1) Wybór przewodniczącego zebrania. 2) Odczytanie

Sprzedaź w aptekach i składach aptecznych,
UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw.

tęrenie wielkiej Warszawy,
miejskie
urzędy sanitarne stwierdziły 63 przypźdki, w których dzieci przywieziono
okresie choroby,

i wielu

odznaczeniami

Wiedniu,

Tyzenhauzowska

D,H.

wyrzutyi liszaje.

najwyższemi

Londynie

miejskich.
Na 590 zarejestrowanych w ciągu
sierpnia przypadków
szkarlatyny na

w

lekarskich

w Badenie, Berlinie,

przedniego,
Podkreślić należy, iż na wzmożenie
się epidemji wpływa masowy powrót
dzieci z prowincji
i okolic pod- |

już

niezastąpionym

bóle głowy,

złotemi medalami

znowu się powiększyła

wobec

są

oezny

Z
Dla
>

D-ra Lauera zostały nagrodzone

Cena
pół
podwójne

niesię

czwartek 9 bm. ilość zasłabnięć

wynosząc

(zatwardzenie),

reumatyzm i artretyzm,

— Epidemja
szkarlatyny
w
Warszawie wzmaga się z dnia

na szkarlatynę

obstrukoję

środkiera przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów
trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt.
Zioła z gór Harcu D-ra Latiera usuwają cierpienia
wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi-

brutalności przodował, jak zawsze Kugiel,
pomagał mu Birnbach.
:
Dziś Polonia gra z 1 p. p. leg. o mistrzostwo Polski.
л

W

świecie

jak to stwierdzili prot. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley-

W drużynie Makkabi w

na dzień Epidemja szkarłatyny
tylko nie słabnie, ale i wzmaga
na sile.

materji,

|! IOŁĄ z GÓRAARGOD-18 LAT KRA

się

faul Jagłowskiego i bardzo brutalna gra Tupalskiego i Miączyńskiego nie mogła nie
wywołać niesmaku.
Pod tym
względem
mistrz Torunia przedstawił się Wijnu znacz-

nie sympatyczniej.

z powodu obstrukcji

Słynne od 45 lat w całym

inteligentnyech—studentów—zacho:

się nie zawsze

powstaje

lekarskie stwierdziły, że

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozi
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze:

koniec gry Zajdel wybija bramkarzowi piłkę
i uzyskuje trzecią i ostatnią bramkę. Szóstą
bramkę dla Polonii strzelił Hamburger,
Z przykrością stwierdzić musimy, że
z

ZDROWIE

E

rofesor

KLINIKA
chorób dziecięcych
ЦОв В:

Św. JÓZEFA.

ul.

|

kanaliracja, zaraz
wynajecia proszę
pytać u stróża.
Witol
—Б —dowa 5.

GUBIONA

1, skr. poczt. 567—T.

Swiat,

wy, kuchnią; wo-

da,
do

adres:

TOMĄ»>

«PO

ŻE ŚNIE

5 pokoi, służbo-

Soli.

ele-

Oddział chirurgiczny prowadzi
Dr. Józef Kucharski.

, Mrsu w godz. 9—5,

ISSN TEST

możesz

(Daw. hr. Przezdieckiego).
Nowy

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

S TIA

Ty

LECZNICA

Oddział

minu-

na boisku

Ameryce

Warszawa

B. R.

PE
k, A A A

Mięczyń-

z karnego,

1

znacz. poczt.

Wilnie

cie Mazurkiewicz łapie podanie Zimowskiego i sirzela drugą bramkę. Trzecią bramkę

uzyskują

Anglji

a
e

Otrąb

—

osad

M

Owsa
Jęczmienia

w

Z

całodziennem
utrzymaniem itro»
I
opieką. Forteplan na miejscu.

E

i zakup:

uczenicę

Orzeszkowej 3—1.

1—147

Żyta

praxtysz-

zaprowadzonym

EFON

TEL

Sprzedaż

minimum.
oszczędno»

lecz tylko

systemem,

rzyjmę

Mo

ZER

ZWIĄZKU

(1223
;

UG

gancko się ubierać i zdobyć
przedmioty domowe20 użytku. Mała fatyga—duży zysk. Na odpowiedź 20 gr.

i Radjotelefonji

przyjmuje i informacji udziela kierownictwo

Sadowa

Tupal-

trzydziestej

nym

ЧАМ

przy tem Lejbowi-

z boiska.

KRESOWEGO

jak zmniejszyć wydatki

ści i poświęceń,

ogólny (dla radjoamat)

URUCHAMIA SIĘ 20 WRZEŚNIA

ski, Zimowski. W ósmej minucie Tupalski
"uzyskuje prowadzenie wyrównane po dzieR
sięciu

kurs

przy państwowej

przewa:

Hamburger,

me

dla siebie i i rodziny do
Nie kosztem całorocznych

Egz. od r. 1890.

ЧАЕ ЧАЧА

Radjotelegrafji

gę Polonii grającej w składzie: Mięczyński,
Bułanow ll, Jagłowski, Jelski, Marczewski,
Krieger,

23, —

УА МЧ

Cztero-miesięczny

miał.

daje

wskazówkami,

w wielkim wyborze,
poleca

BBB

в

ma SPÓŁDZIELNIA R OLNAG

póki inny Cię «wyprzedzi.
Napisz
natychmiast, a otrzymasz książeczkę z

Tow.

bliczność zachowywały się poprawnie i gra
była nawet ciekawa, ale po kilkunastu minutach na boirku rozpoczęła się kopanina
więcej w przeciwnika niż w graczy. Pod ko:
niec gry zapanował nastrój rzadko widziany
w Wijnie. — Nieprzerwany gwizd galerji i
nstawiczne kłótnie graczy, poskromić któA słaby sędzia nie chciał czy też nie u:
Od początku

cenach

Wilno, ul. NIEMIECKA

zaprzepaścił

brakiem stanowczości sędzia,

й

a

NIE CZEKAJ

B-cia Chanutin

kołder

Makkabi

Śmiało powiedzieć można,
kawie

KOŁDRY

Pracownia
—

dramat w
9 aktach,
w 1 akcie.

NAD

najtańszych

SPORT.

(Warszawa)

CZYNNE;

Sezon

się na

wszystkich i zabrać go do karetki pogolowia było ułemożliwą rzeczą.
ia
POWT SE ZETOR GOT

Polonia

Matka

PROGRAM;
<CUDA KROPLI WODNEJ». Zdjęcie z natury
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.
w niedzielę i dnie święteczne od godz. 3-ej, w dnie powszednie od godz. 5 ej.

Na
nadchodzący

— Nożem samego siebie Dn, 11 b.
m. stolarz ;Stamisław Sakowicz (Filarecka
34), będąc w stanie nietrzeźwym uderzył
w

PRZYKAZANIE"

BE

@ — м ZAawALNA!

pomocy.

sobie nożem

„CZWARTE

a a

< uzunnununu
NaNzadZuNu

Raptem

N'213

BEWETCEWEKEMSU| | ZRARRRDR

prochem.

wo

Dziś będzie wyświetlany film

|EEDWBEDEGEREEA| | GRRGBRE

który nabił

!

ŁO

Eugenja
Wilno.

„Wwdawnict wo

Wrzesień

blogoslawio-

Masiejewska.

1026 roku,

Wiłeńskie* Kwaszelna 23
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