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Nic w tem nie zmieniła

obecna
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uprzecaży

deialicznej
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cena
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Opłata

się tego lata do Sprudła,
do Miihlbrunnu, do Schlossbiunnu, do Marktbrunnu; zalany był niemi Kajserpark
(obecna nazwa Geysierpark, lecz i to
rzeczy nie zmienia!);
tłumy
wieden
czyków u Puppa, na Freudschaftshó
he, wszędzie gdzie
tańczą—a
tego
lata tańczył Karisbad jakby był jed-

nym,

wielkim dancingieml—a

artrze

(bardzo

dobrym)

cercie dyrygowanym

iub

przez

Straussa widziało się

kon-

samego

mnóstwo

deńskich twarzy.
Sezon teatralny już się

Tymczasem

i w te.

na

wie-

oświadczyć,

za Polską.

iż będzie głosował

Konferencja

ograniczenia

Jeszcze

rozpoczął,

MONACHJUM,
Hold

wzgłosił na zjeździe katolickim

Narodów.
dów

w Kompten

mowę

jest obecnie.

Liga

Narodów
'

Depesza

Blasco

Ibaneza

ministrów dr.

przeciwko

musi

do

gnębioną

w

kraju przez cenzurę

oświadczam

Lidze

Ligi Naro-

się zmienić

na

wobec

Eysler to rządu będzie powrót na stanowisko
kompozy- pokojowej pracy Ligi Narodów.
der Liebe»

libretto siabe.

dziś najbardziej wiedeński
tor operetkowy.

W

«Lund

nie ma uwertury.

Rozpoczyna

publicznej
pod adrew którym
Hiszpanii,

przedstawicieli

ca:

Teatr Miejski ulega właśnie grun-

townemu

remontowi

waniu.

otwarciu

Na

i przebudowy:
ujrzymy

wręcz

kolosalną zevne „Wiedeń znów śmieje
się*.
Bisrze w niej udział samych
tancerek 50, muzykę napisali
Lehar,
i Hirschfeld,
występują
® ВегпайгКу
angielskie girls, murzyni etc. Coś ma
być niebywałego.
W Theatr in der
Josefstadt w próbach najświeższa no-

wość angielska, Coltona i Rondolpha
„Deszcz”*, W Volksoper przesilenie
trwa. Prawdopodobnie jednak dyrekcję obejmie Volkner. Sezon ieatralnooperowy zapowiada się nader Oży-

Genewie

dla

współdziałania

w

Solidarne stanowisko Kuby

ope-

retkę odegrany przez orkiestrę walc,
będący jakby operetki leitmotywem.

w

GENEWA, 13IX (PAT). Ze względu na różne pogłoski w pismach:
jakoby republika
Kuba miała domagać się stałego lub niestałego miejsca
w Radze Ligi Narodów, delegacja
Kuby oświadcza,
iż ze względu
na

solidarność z innymi państwami

w

tym

kierunku

Południowej Ameryki

żadnych aspiracyj

nie ma.

eweniualnej

ucieczce

Pangalosa,

Wobec

tego, łż władze otrzymały wiadomość o planowanym zemachu, zatrzymano
tych czterech osobników i wydalono ich z wyspy.
Dziś
rozeszła
się
wiony, Wogóle da się powiedzieć,
że nowa pogloska o nowym zamachu politycznym, Zarządzono pogotowie.
Wiedeń powojenny ma doskonałych Do żadnych zaburzeń jednak nie doszło.
a
aktorów i repertuar bardzo interesu-

jący.

Opera

nie osłabła

w najmniejszej

po wojnie.

o tem wiedzieć—na

Zaczynają

świecie.

już

Coraz

więcej spotyka się w Wiednia cudzo*
ziemców.
Bawił iu prof. Woronow
i pojechał do Wiednia na mający się tam

niebawem rozpocząć

O przyłączeńie Austrji do Niemiec

mierze

kongres

mię-

DUSSELDORF, 131X (PAT). Austrjacko-niemiecki Voikebund pro:
pagujący przyłączenie Austrji do Niemiec urządził tu wczoraj zgrornadzenie, na którem

przedstawiciele

w

myśl

wypowiedzianych

odmładzania

głównym

tematem

ma

obrzd

i dyskusji.

i wygłosi kilku referatów.
Wiedeń

«Dramatem

zajęty

jest

żywo

W
LONDYN,

czyli iż gen.

z Hejligenkreutz»

Uchwalono rezolucję

wniosków.

.

KOLONIA, 13. (PAT). Odbywają się tu
być rzecz połączenia Austrji z Niemcami.

2 Wiednia jedzie na kongres Steinach
Cały

socjaldemokracji i chrześcjań-

Swój do swego

azynarodowy badaczów seksualnych
problematów. Zjeżdżają się najwięksi
luminarze
w tym zakresie nauki, a

probiemat

austrjackiej

skich socjalistów oświadczyli się za przyłączeniem.

13

Jang-Tsem

proklamację

chińskim

IX. Pat.

„Westminster

wielkie

demonstracje

donosi

po konferencji odbytej z konsulem

zabraniającą

wojskom

strzelania

Tsan Sien zabitych i rannych zestało 2.000 Chińczyków.

wzrosła w stolicy

komisji

można powiedzieć aby po wojnie nie °
Austrji,

wyrażając

LONDYN,

13, |X. Pat. Z Hankou donoszą

świadka i wskutek

Układy
LONDYN.
węglowej

bombardowania

na
przez

z Szanghaju,

japońskim

do okrętów

samobójstwem pewnego młodzieńca,
na którego
grobie
odebrał
sobie
zycie jego przyjaciel. Sprawa dotąd
niswyświetłona, zdaje się mieć podkład nader drastyczny,
a siedztwo
zatacza coraz
szersze
kręgi
wśród
wiedeńskiej młodzieży.
Wogóle—nie

naocznego

na

kotle.
Gazette”

wydał

angielskich.

-

podstawie

zeznżń

Anglików

miasta

rządu z górnikami w Anglji,

13,XI, PAT,
celem

Jutro

rozpatrzenia

odbędzie
sytuacji,

się

posiedzenie

powstałej

wskutek

rządowej
odmowy

związków właścicieli kopalń wszczęcia z górnikomi rokowań
warunków
ogólno-krajowych.
ralność, deprawacja wszelkiego rodza- w sprawie zawarcia układu na podstawie
Komitet
wykonawczy
związku
górników
odroczył
zwołanie
na dziś posieju. Kronika skandaliczna Wiednia nie
ustępuje bynajmniej paryskiej, jeżeli dzenia do jutra celem zbadania sytuacji w kopalniach, w których górnicy
jej nawet nie prześciga. Jeden tylko

Się najbardziej

niech uszczknę

ogólnikowo,

kwiatek.

Stała odroczona
gułów)
sprawa

Świeżo

pewną dzieweczkę o alinienty
žynierowi

niemo: okręgowych

zo-

(dla zebramia szcze*
wytoczona _ przez

p. in-

S. i jednocześnie jego Sy-

"nowi, który z nich..zawinił ona sama
nie wie na pewno, w każdym razie

jeden z dwóch. Dziecko przyszło na
Świat we dni 235
Możliwe. Robióno

Czy to możliwe?
ekspertyzę krwi;

Okazało się, że dziecko
ma
aku'at
skład krwi swojej matki... a nie żadnego z domniemanych ojców.
Jako
próbka obyczajowości w dzisiejszym
Wiedniu,
proces
bardzo, ciekawy.

Infernaf
dla uczącej się młodzieży
Bazyljańska

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

oraz

nie zwraca:

która

która głosi:
„Ponieważ

na terenie Województw

Wschodnich

działają

towarzyst-

POWIATOW A—ul.

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30
Kronika reklamowa iub nadesiane 40 gr. W n-ch świątecznyc

z prowincji o 26 proc. drożej

Alarm „Slowa“,
dencją
]
Fedorowicz

-

wpływa

„chadaki*

na wysiłki

konferencja

stanu

pracy

rolnictwa,

wojewodów

Sejm

które

przesyła

próbkę

zamierzchłe

czasy

popowstaniowe

z opowiadań

ojców,

wędrowali

tów prosić o

kiedy

pomoc

žywnošciową,

uchwaliła

energiczną

usuwając

Nr

197).
Sprawa

rywalizacji” (Słowo

jest tak ważną

a dla Województw
żywotną, iż należy
Każdy

samem

| aktualną

I dzieje

się to w

państwie

posia-

dającem agronomów sejmikowych w
każdym powiecie,
T-wa Rolnicze,
Kółka

rolnicze,

szym

rzędzie

styka z ru- nictwa

kto się

organizacje,

Towarzystwa

2. m. 19,

W Budapeszcie znowuż w cyrku,
Jedenasta
z rzędn Wienermesse
podczas przedstawienia
popełnił sa- udała się wbrew nawoływaniom niemobójsłwo clown, nazwiskiem Mor- których
skasowania
kupców do..
Panna Gertruda
B. przebywała w waj. Nagle zawołał do publiczności: wogóle «Targów Wiedeńskich» jako
domu
inżyniera
a stosunek
jej z «Uważajcie, panie
i panowie!
Nie niepotrzebnych. Ci oponenci głosują
młodym S. był najzupełniej tolerowa- ruszać się»! | dobywszy
z kieszeni za istnieniem, jak przed wojną by«Targów»: w
tylko
biały jakiś pro: wało, dwóch
ny przez matkę, panią
inźynierową, kornecik pepierowy,
Wolała
to, mż żeby jej syn szukał Szek wsypał
sobie do ust. I—dalej Lipsku i w Ljonie. Wszelako już się
miłośnych
przygód
po za domem, figlowzł i dokazywal.
Publicznošė za bardzo utarła dwa razy do roku
Nieszczęście
chciało, że sam pspa, śmiała się sądząc że będzie nowy (w marcu i we wrześniu) odbywająca
Tymczasem Morwaj
nagle się Wienermesse, aby można było ją
tęgi jeszcze, elegancki
mężczyzna kawał.
zagustował w kochance syna.
Nie- padł jak długi, jął wić się kurczowo nagle usunąć. Za wielu ma już zwomożna nigdy niczego przewidzieć! i — konać. Porwano go z areny, lenników. Specyficznie wiedeński gust
Swoją drogą wiedział
Napoleon co lecz ratunku już żadnego nie bylo. i smak potrzebują takiego centralne.
robi zakazując niedyskretnie
Podobno przyczyną tragicznego
in- go punktu skąd promieniują na świat
poszu
kiwać ojcowstwa. Taki by sa czasem termezzo było nie odnowienie z Mor- cały.
z teim ambaras, taka trudność!
wajem kontraktu.

cho-

rzowskich na Górnym Siąsku.
Rząd polski proponuje, aby zain:
teresowane

towarzystwo

niemieckie,

a

mianowicie „Bayerische Stickstoffwerke* zwróciło
się bezpośrednio
do
dyrekcji
zakładów
chorzowskich
i
sformułowało swe pretensje. Dyrekcja

Chorzowa
rząd

jest

upoważniona

przez

do prowadzenia rokowań.

Gdy-

by rokomania czynników bezpośrednie

w

odniosły

swe

ręce

Z treści noty wynika
jasno,
iż
rząd polski wyklucza wszelką dysku-

sję na temat własności Chorzowa.

Powrót marszałka Rataja.

Syndykaty i Spółdziel-

Wschodnich tak nie rolniczo handlowe jak kredytowe,
W niedzielę powrócił do Warsza:
Wydział Rol- wy marszałek sejmu, p. Rataj. W
ją omówić ob- a ponad wszystkim
przy

Wojewodztwie!

A

oto

drugi przykład bezplanowego działanich musi przyjść do przekonania, iż nia. Z wielkim trudem od iat sześciu
największą klęską rolnictwa jest bez- rozpoczęliśmy tworzenie spółdzielni
planowość i chaos jakie cechują or- rolniczo handlowych. Praca postępuje
ganiżacje rolnicze.
wysiłkiem społeczeństwa
Więc
w pierw- z wielkim
celu szerzenie

tensji niemieckich do zakładów

składali nio zainteresowanych
mchów skutku, sprawę ujmą
rządy obu państw.

akcję,

tem

to

do gubernato-

a jako dowód
nieurodzaju
chieb wypiekany z wrzosu,
zmierzającą do uzgodnienia pracy tych i innych ingredjencji.
przeprowadzić

i Bząd.

Nota polska o Chorzowie.

poświęca

chleba, a którą to próbkę redakcja
„Słowa*
przesyła
do Wydziału
Rolnictwa i Weterynarji
przy
Urzę:
dzie
Wojewódzkim — przypomina
znane

ujemnie

Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. droże

Poselstwu niemieckiemu w Warkięski nieurodzaju szereg arszawie wręczona została nota
rządu
ukoronowanych
korespon- polskiego, proponująca podjęcia
roz Głębokiego przy której p. kowań polubownych w sprawie pre-

sprawie
tykułów

wa rolnicze
i związki
kółek
rolni:
czych, konkurujące
ze sobą
i zwalczające się na tle politycznem,
co

wiedzy

mające

na

rolniczej,

jak

Rolnicze i Związek

Kó-

przy pomocy

W

kredytowej

roku

bieżącym

rządu.

Bank

Rolny

rozpoczyna ra własną
nawozów sztucznych

rękę sprzedaż
sejmikom,
te

na kredyt

wszystkim

związku ztem, spodziewana jest w
najbliższym czasie konferencja p. Rataja z premjerem Bartlem, wobec
uchwalenia przez Radę ministrów pro-

jektu prowizorftum budżetowego

na

kwartał IV. —
Konferencja dotyczyć
ma ustalenia strony
formalnej prze:
prowadzenia tego projektu na
sesji
sejmowej.

Komitet

polityczny.

łek, jak również pokrewne im orgaW bieżącym tygodniu, o ile stan
nizacje handlu rolniczego i kredytu— znów za pośrednictwem gmin rozdają
zdrowia p. Ministra
Makowskiego

jak syndykaty
i spółdzielnie rolnicze
i kredytowe.
Za
planową
bowiem

działalność organizacji rolniczych na
terenie Ziem Wschodnich tak odmiennych w strukturze rolniczej od
dzielnic,

uważać

należy taką

działalność, która by w każdej chwili
zadokumentować mogła potrzeby rol-

ATENY, 13/1X. Pat. Dzienniki donoszą, iż planowano tu dokonanie
zamachu na uwięzionego b. dyktatora -Pangalossa. Do więzienia na Krecie
gdzie Pangalos przebywa zgłosiło się czterech mężczyzn
w uniformach
oficerskich ośwladczając, iż mają polecenie
przedsięwziąć
szczegółowe
celem przeszkodzenia

|

miała miejsce w Wilnie
przed paru
tygodniami, pomiędzy
innemi—oma"
wianą
była współpraca
organizacji
rolniczych, przyczem zapadła uchwała

innych

Planowany zamach na Pangalosa.

zarządzenia

WILEJKA

chem rolniczym na Ziemiach Wschod-

aktówki Morgana i Robitschka, Eyslera łego świata, zebranych w Genewie z okazji VIl ej sesji Zgromadzenia
krokiem nowego
„Laud der Liebe“ ma muzykę prze- Lig: Narodów, iż po obaleniu dyktatury pierwszym
śliczną choć

15 groszy,

ŠWIR — ul. 3-g0 Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

Mackiewi cza 63

Na konferencji wojewodów,

szerniejj

Ninczicza.

GENEWA, 13.IX. PAT. Przywódca republikańskiej
opinji
„Aleksan- w Hiszpanji przebywający na wygnaniu Blasco Ibanez nadesłał
Zgromadzenia
Ninczicza telegram,
czysto wę: sem przewodniczącego
Geliebte in między innemi pisze: Reprezentując zagranicą opinją publiczną
jedno-

n-rn

wszelkie momenty

Rady

Oświadczył om, iż naród niemiecki nie może uznać

takiej, jaką ona

ba rekord? Przyjedzie teatr paryski
„L'Atelier* i da serję przedstawień w
teatrze Kammerspiele.
Zaczynają sypać się nowości operetkowe. Johann-

dre* Szirmana (produkt
gierski) Kraussa
«Die
Moll» oraz trzy operetkowe

ojedyńczego

instytucjj,

niezadowolenie,

13 !X, PAT. Bawarski pkezes

ul. Majora

nad podniesieniem

konferencji, mającej rozpatrzyć sprawę ogolnego ograniczenia zbrojeń.

rów ogółem człerdzieście razy. Chy- stotnie pow szechny związek narodów.

Strauss Theater zapowiada:

zbrojeń.

GENEWA, 13 IX. PAT.
Paul-Boncour zwrócił się do komisji rozbrojeniowej Ligi Narodów z wnioskiem
do jaknajrychlejszego
zwołania

nowości jeszcze niewiele,

Z Wiednia powędrowała
do Berlina
Hansa
Miijlera
„Weronika*.
Na
premjerze beriińskiej wywołano akto-

Chamberlain miał

decyzje.

swe

cofnęły

gdyby te państwa

ST. ŚWIĘCIANY. — ut. Rynek 3 3

0 wspėlny front rolniczy.

na okres trzyletni z klauzulą ponownej wybieralności, który to przywilej
pragnie
bowiem
Zgromadzenie
został narazie przyznany tylko Połscę.
Hiszpanji i Brazylji na
przywileju
tego
zachować możność przyznania

wypadek

—

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

80

ul. Zamkowa

uiszczona ryczałtem.

niezamówionych

rękopisów

ofi-

Vary.

—

NOWO

10

228, drukarni 262

wejść mają trzy państwa Ameryki Południowej należy przeto jedneZeszło: Rady
trzeciemu
dwuletni,
mu z nich przyznać mandat jednoroczny, drugiemu
roczme horrendalne ceny ustały i forAmeryki Popaństw
dwuch
wyboru
przyszłość
na
uniknąć
aby
trzyletni,
malne ilumy wiedenczykow iłoczyły łudniowej na tej samej sesji, Polska ma zapewnione uzyskanie miejsca

cjalna nazwa Kralowy

Berbeckiego

NIEŚWIEŻ — ul. Raluszowa I
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

GRODNO
.— Piac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

Randydaci na miejsca niestałe,

9 września.

ul Gen.

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1

redakcji 243, administracji

4 zł.

—

GŁĘBOKIE

14 wrzešnia 1926 r.

4, otwarta od 9 do 3.

czekowe w

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64

Zbyt dobra i „zawiesista*
była
niestałych
GENEWA, 13 IX, PAT. Narady w sprawie wyborów
zawsze kuchnia w Wiedniu aby nie członkow Rady Ligi Narodów na okres trzyletni toczą
się dalej. Główmieli
wiedeńczycy
zaprawić się do nymi kandydatami
jest
Przewidziana
Rumunia i Holandja.
są: Polska,
jeżdżenia
rok w rok do—karlsbadu. również kandydatura Szwecji. Niektóre delegacje sądzą,
iż ponieważ do

ь

+

Administracja

PRENUMERATA
A
zagranicę / zł,

Е

ь

i

Wtorek

ODDZIAŁY:

nictwa, a przez to wskazać stanowis«
ko jakie w interesie państwa
rząd
zająć winien.

Jeżeli

uzgodnienia

pracy pomię-

dzy
organizacjami
nie będzie — w
dalszym ciągu będzie panował chaos
—gdyż rząd nie będzie posiadał prawdziwej fotografji
potrzeb
rolników

Mógłbym

przytoczyć

szereg przykła.

dosłownie

w

pozwoli,

odbędzie

się

posiedzenie

takich ilościach, iż na rynku w Gię- Komitetu Politycznego R. M, na któbokiem odbiorcy sprzedają superfo- rem omawiane będą sprawy mniejszoś
į
sfat po cenie 14 zł. za worek (koszt ci narodowych.
własny 19.50) z czego korzystają
O polepszenie administracji.
przekupnie i pośrednicy sprzedając
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
potem po 17 zł. Rzeczą jest zrozuna celu
wydało zarządzenie, mające
miałą. iż spółdzielnie i syndykaty podniesienie wyszkolenia i znajomo:

pozostaną z zapasami
superfosfatu
niesprzedanemi,
ponosząc
znaczne
straty, gdyż
superfosfału
sprzedać
nie są w stanie
wobec
niezdrowej
konkurencji,
I znowu powstaje pytanie — czy
możliwą była by podobnie
błędna

polityka

Banku

organizacje

Rolnego,

rolnicze

nie

o

ile by

były

roz:

dów, jednak szczupłość artykułu na
to nie pozwala,
wezmę jednak parę
faktów z ostatnich czasów.
Więc tegoroczną
pomoc siewną
dla powiatów
Święcisńskiego,
Bra-

proszkowane w swej pracy?
„, Fakt jest niezbity, iż w _ chwili
obecnej rząd niema jednolitej organizacji rolniczej, z którą mógł by
pertraktować w pełnem zaufaniu, iż

sławskiego i Dzisieńskiego.
O nieurodzaju wprost

wysłuchuje

bezstronnej.

opinji kraju.
bardziej
by w tej mierze
decy-

katastro- I dlatego też nie ma kwestji

przepisów u uści obowiązujących
rzędników władzy administracyjnej I

być osią.

Cel ten ma

i Il instancji,

do rąk lustra.
gnięty przez oddanie
torów i organów inspekcyjnych ministerstwa materjału obserwacyjnego,
zebranego na podstawie badań aktów

administracyjnnch

władz

podiegłych

Każdy z wyw min. Spraw wewn.
miał
będzie
ministerstwa
działów
uchybienia
obowiązek spostrzeżone
zarządzelub błędy o orzeczeniach,

niach i sprawozdaniach władzy administr. 1 i IJ instancji, dowodzące
nieznajomości i obowiązujących przepisów, rażącego pomijania powołania
podstawy prawnej i t.p., poddać do

w

wydziału

osobnego

wiadomości

je będzie
który
min. spraw wewn.,
falnym wiedziały wszystkie organiza- palącej, która
zbierał i przekazywał dotyczącym orministerstwa,
inspekcyjnym
cje rolnicze,
poczynając
od Kółek, dowała o naszem państwowem być ganom
to bezcelem zużytkowania ich czy
kończąc na spółdzielniach kredyto- albo nie być na Ziem. Wschodnich,
z ramienia
pośrednio przy lustracji,
wych.
Paląca ta sprawa znalazia też jak kwestja unormowania
pracy
w władzy centralnej, czy przez przesłaswoją rezolucję na zjeździe wojewo« organizacjach rolniczych.
admin; II
władzy
nie ich właściwej

dów 23 sierpnia.
Jednak cel
gdyż pierwsze

2 września

„ Sprawa ta nie
nie został
pieniądze

były otrzymane

osiągnięty,
wypłacone

poniew-

czasie.

już w czerwcu

jest

gdyż instancji

nową,

1023 r. na Pierwszym

Kongresie Rolniczym
w
Warszawie
w którym
wzięły
udział
wszystkie
organizacje
rolnicze
istniejące
w

Fizycznie jest bowiem niemožliwem dostarczenie żyta siewnego na
czas dla terenów gdzie sezon_siewny ogran cza się od 25,VIII do 15.IX!

Polsce zapadła uchwała jaknajwiętszego zespolenia się naszych orga-

Przy niemożliwcści zakupu
żyta na
Wileńszczyźnie!
Przy poirzebie szukania żyta najbliżej w Grodzieńszczyźnie lub
Siedleczczyźnie!
Wreszcie

Tow.

nizacji

rolniczych

utworzenia

z

dążeniem

jednolitego

Rolniczego

do

Polskiego

z siedzibą w stolicy

państwa, a oddziałami

obejmującemi

dla użytku

rostw.

Groźba

strajku na

podjazdowych
Od
nicy

inspektora

w

sta-

kolejkach
Warszawie.

pewnego już czasu
kolejek dojazdowych

w

pracow:
War-

szawie dornagali się wyłączenia

ich

z pod
ogólnej
ustawy
o Kasach
Chorych.
Do czasu
uchwalenia ustawy o
Kasach chorych otrzymywali oni pomoc lekarską bezpłatnie od przedsiębiorstwa kolejowego. Ustawa o Kasach Chorych nałożyła na nich pew-

wszystkie jego dzielnice.
Dotychczas jedynie dzietnica Poprzy dostawie i rozdziale żyta na te- morska rezolucję kongresu wprowa- ne świadczenia, którem _ poddają się
renach prawie zupełnie pozbawionych dziła w czyn, tworząc jedno Pomor!" niechętnłe i pragną ich zniesienia.
kolei żelaznych! Dla osób wtajemni- skie Towarzystwo Rolnicze powstałe Decyzja ministerstwa pracy dokąd
czonych w całą pomoc siewną nie ze Zjednoczenia Producentów
Rol. zwrócono się o interwencję, że na»

jest—tajemnicą, że kredyty udziełone nych

Pomorza

i Patronatu

leży

czekać do chwili

Pomor: załatwienia tej sprawy,

ustawowego

w nie:
była
pójdą na żyto konsumcyjne, pola zaś skich Kółek Rolniczych,
dzielę przedmiotem
obrad komitetu
obsiane zostaną najlichszem ziarnem.
Warto, aby sfery interesujące się strajkowego
pracowników
kolejek
Pograniczne zaś powiaty nad które- sprawą jednolitego frontu rolniczego dojazdowych.
й
Komitet
uchwalił
proklamowzč
mi tak lubimy rozczulać się politycz- postarały się przestudjować sprawostrajk na dzień 15 września. Podobnie, tworząc najrozmaitsze koncepcje zdanie doroczne z drugiego

roku no konflikt ma zapewnioną pomoc
związku tramwajarzy i pracowników
Związki klasowe mają
miejskich.
swe stanowisko określić dziś. Należy

istnienia Pomorskiego
Tow.
Rolnisię w dalszym ciągu w chronicznym czego, a przekonają się jak można
nieurodzaju, który z roku na rok się dużo zrobić przy dobrej chęci, gdy
zwiększa wskutek
obsiewania Ból li. się usunie ze spraw gospodarczych i
chem ziarnem.
zawodowych
różnice partyjno-poliI tu znowu mści się na nas tra- tyczne, ambicje osobiste i wzajemną
dycyjna
politykomanja
przy wprost podejrzliwość,
zbawcze i atrakcyjne

będą

pogrążały

bezgranicznej niezdolności gospodar-

że związki te wypoprzypuszczać,
wiedzą się przeciw strajkowi, ponie*

waż godzi on w instytucję Kas chorych,

których

Słusznie w swem
sprawozdaniu
czej.
dorocznem określa braki organizacji
Całkowitą winę ponoszą wszyst- rolniczych prezes Tow. Pomorskiego
kie bez wyjątku organiżacje rolnicze p. Jan Dowimiński mówiąc: „Będzie- porządku życie,
rozproszkowane
w swojej pracy, my się wadzić wzajemnie o wpływy kto będzie silny
gdyż na mich pada odpowiedzialność partyjne i osobiste z nieufnością i nam rolnikom
za opóźnienie się z przedstawieniem zazdrością patrzeć na
swego brała, zalety nie będą

greźnej sytuacji na czas władzom,

a nad

nami

tymczasem

przejdzie

do

istnienie

jest przez te związki jako
:
programowy.

wyrzeczone

postulat

które da rację temu,
i rozumny. A bieda

i Polakom,

jeżeli

naszą własnością”.

Michał Obiezierski,

te

2

ECHA KRAJOWE

Otwarcie sezonu „Reduty“ w Grodnie.
—

12 go września.

Inauguracja

„Reduty*,

jak

było

de przewidzenia wypełniła salę teatru
po brzegi.
Z +
Na widzowni elitą społeczeństwa,

`па czele z wojewodą
inż. Rembowskim,

Grodna.

W

korpusu

białostockim p.

który

przybył do

ložach oficjalnych

d-ca

gen. Dzierżanowski, starosta

prezydent Stępniewski.

Rogalewicź,

pla„Reduta“ dla Grodna była
przyjąć
chcieli
jedni
cówką, którą

bez zastrzeżeń,
styczną

stojącą

jako placówkę

na

mie, drugi odłam

najwyższym

pozio

publiczności

gro-

zadaniu. Inauguracja rozwiała wszystkie niedomówienia. W tym wypadku
nie należy sądzić, że grodzieńska
egzaltacja—zwyciężyła.

Nie. „Wyzwolenie” Wyśpianskiego
wystawione w Grodnie poraz pierwszy było wypadkiem szczęśliwego
dnia. Było to drugie przedstawienie
po

zostawiło w pamięci
nienia,
na
temat

niezatarte wspom
których dyskusje

toczyć się będą b. długo.

Rolę

rada grał Osterwa i na
zakończyć.
Sezon

które po:

Niezłomnym*,

„Księciu

1926/1927

Kon-

term

rozpoczął

przeżyć.

«Reducie»

pomoże

czeństwo,
a w
władze
miejskie,

dniu 8 września zdarzył się wypadek

wicze—Stołpce położył się chłopak
lat około 14 na tor pomiędzy szyny,
uprzednio założywszy się z kolegami,
iż pociąg
przejdzie i nic mu
nie
zrobi, Maszynista osobowego pocią:
gu, dążącego do
Stołpców,
póź1o
zauważył leżącego na torze chłopaka
i nie mógł się zatrzymać,
lecz prze:
jechawszy to miejsce, pociąg zatrzy-

mał, €hiopak wstał i usiadł obok
na skarpie. Qbsługa myśląc, iż pozaczepił
chłopaka
zupełnie zdrowego,
odwożąc
następnie do najbliższej
stacji
Pogorzelce,
gdzie
przekazano
go posterunkowi policji.
Komendant
posterunku nie wie:
dząc jakie chłopak ma zdolności, posadził go w
pokoju,
który służył
jako areszt, a satm poszedł do mieszkanla, Jakież
było jego zdziwienie,
kiedy po powrocie zobaczył tylko wyjętą szybę,
lecz chłopaka nie było.
Korzystając
z nieobecności komendanta
wyjął on
szybę i zbiegł w
Nazwiska

i miejsca

zamieszkania

z pociskami.

się czas manipulacji z pociskami
pozo:
gro- stawionemi na polu w czasie wojny.

arty-

całe

społe-

pierwszym rzędzie
dla których
byt

Numer
1 „Wiadomości Redutowych" przynosi skład
zespołu: na-

czelny kierownik — Juljusz Osterwa,
kierowuik grupy grodzieńskiej— Jerzy
Kossowski, kier. lit.-prop. Bronisław
Skąpski, kier. muzyczny—Eugienjusz
Dziewulski, kierownik budowli scen—
Feliks Krassowski, kier. plast. scen—

Hryniewiecka i kier. adm—

Czesław Uhma.
Pozatem
następuje

kierunku.

nie ustalono.
— (0) Ostrożnie

zespół

arty-

dziela

19

września
—

odczyt

Srebrnego i «Wyzwolenie».

prof

(n

— (un) Nowe pismo. Po upadłej
<Trybunie» (czwarta strona
«Kurjera

Wileńskiego»)

Gdy rostrzygał Sejm sprawę monopolu zapałczanego Słowo było je:
dynem pismem w Polsce, które wskazywało na absurda, które ten mono*
pol pociąga za sobą. Jak
w
wielu
innych wypadkach
odosobnienia tak
i z tego
odosobnienia
wyszliśmy

zwycięsko. Później nietylko większość
sejmowa uznała,
że minister
Grabski popełnił wtedy błąd nie do @аrowania, lecz chciała nawet postawić

p. min. Grabskiego
nia

co

było

w stan

niesłuszne

na grodzieńskim bruku

oskarże-

i krzywdzące

dla tego uczciwego człowieka.
Pan Wład. Grabski
nadesłał nam
w
tej sprawie swój
list otwarty,
który nadszedł jednak dziś,
podczas
gdy
dzisiejsze gazety
warszawskie

drukują

tensam

list in extemso.

BERLIN, 13 IX» PAT. Wczorajsza

strzeżenia

zarzuca korupcję poszczególnym

go porządku
zmuszony

tego, że przygniatająca większość

zadość.

Ładne rady — niema co mówićc—
daje pos. Witos trzykrotny prezydent
ministrów republiki
i wódz: stron:

w

grodz, powiecie

kpt.

zerwy p. Leon Bąkowski.
—

Katastrofa autobusowa.

re-

W

dn. 10 bm. o godz.
9 rano około
wsi Kopciówka gm. Hornickiej, autobus pasażerski, kursujący z Krynek
do Grodna
z nieustalonej narazie
przyczyny w czasie jazdy przewrócił
się nagle na szosie.
ю
Upadek był tak silny,
że wierz-

chnia część auta została zdruzgotana,

opony i kiszki na kołach pozrywane.
Znajdujący się wewnątrż pasażerowie w liczbie 16—18
wypadli
na
szosę ulegając doikliwemu
potłuczeniu.
zostali
Najwięcej
poszkodowani

Jan Czubaty restaurator
St. post. Stanisław Kutyba

z

runku

oraz

Mała

Brzostowica,

z

Indury,
poste-

post.

tak wiašciciele
pocięgnięci
do

odpowiedzialności karnej za nadmier-

ne przeładowanie auta i mały dogląd.
Autobus
ligioni.

ten należy

do firmy Re-

VITAPHON.
Kto nie widział dziesięciu
aktów
„Nibelungów* przeciągających w Polonji po ekranie — niech żałuje; a ten

kto widział Zygfryda żabijającego smo-

ka, a potem jadącego na białym
koniu przez bajeczną puszczę
przedhistoryczną, kto go widział przeszytego
wskroś, dosłownie wskroś, włócznią
etc. etc. ten z pewnością póki
życia

w Ga:newie

podpisy

W

pojęciu

Ilekroć rząd niemiecki

oznaczające

będzie

przypieczątowanie

bałtyckiej

w

ministerstwo

Genewie

na celu ujawnienia

nie

spokojnie. Wiadomości o dotychczasowych
rządu Primo de Rivery.

z

Madrytu,

do rządu

. uaż

było,

wynikach

iż

odbył

są

chłopców z tej

wsi

Wydałem

plebiscyt
@а

Antypolskie demonstracje w Gdańsku.
GDAŃSK. 13IX. PAT.
Wczoraj w Gdańsku odbyła się wielka demonstracja .przeciwko Polsce i pokojowi zorganizowana przez organizację
Stelhelm. Wygłoszono szereg przemówień,
nawolujących do wojny odwetowej,
która ma przynieść Niemcom połączenie
wszystkich zrabowanych ziem. Dzmonstracje te źnalazły przychylny oddźwięk w prasie.

Fiasko pożyczkowych planów Gdańska.

w

interesach,

Nota

tyczących

Litwy

do rządu

raniło.
Rannego odwieżiono

stosunkach materjąlnych

do szpitala

zku

którego toczy się proces o defraudacją.

GDANSK, 13
1X.
Pat. Podając
wiadomość o wizycie delegacji gdań:
skiej w Genewie u ministra Strese-

stosunków

co do

dyków masy upadłości tej spółki o zwrot
większej sumy pieniędzy otrzymanych bez
żadaego tytułn prawnego.
:

W

ten sposėb

pisują polscy

j dostojnicy

par-

republi-

kańscy o sobie nawzajem,
Przechodząc od tych nieprzyjem:
nych

autorów

do

spraw

czci

dla

przodków, musimy przyznać że cześć
przodków jest rzeczą piękną, byleby
nie prowadziła do przesadnego ujmo-

strzygnięciu

sprawy

udziat przedstawiciel

Gdańska

weźmie

Ligi.

Zdaniem

pisma wizyta ta była nietylko konieczną, lecz miała również na celu nawiązanie z delegacją
niemiecką
w
związku z ostatnią decyzją komitetu
finansowego Ligi Narodów
w spra:

wie finansów wolnego miasta
życzki dla Gdańska.

GDANSK,

13 IX Pat.

i

po-

Delegacja

gdńska w Genewie nadsyła następujące informacje: Przez
całą
sobotę,

święto

uroczystości,

w których

wzięło

kierowany

przez

Letnik

pilota

Keuno,

runął

na

pomió:ł śmierć.

A oto

p.

Kempiński

ze

słów
po:

Likwidacja

band

udział

aerodrem,

z

Dr.

B.

Schermann

choroby wewnętrzne

powrócił

Lecz po-pierwsze zdaje się nam,
że
Samosierrę szarżowano jednym szwadronem, a w każdym razie nie kil:
koma tysiącami
ludzi,
po drugie

w

ch jazda polska jeździła

Z

miał złą

Z

pamięć,

polski zdobywał

albo
inny

jako
jakiś

hiszpański, a nie Samosierrę.

wąwóz

w

10000

aparatów

frydowego, po za znikanie w oczach we... Dlaczegož by nie? Wielką, wielnaszych osób i zjawianie się ich jak ką przyszłość może mieć to radio...
najrodowitsze duchy, po za oszałaMamy oto i radio i telefon
i kimiające efekty ukazywania się Mojże- no — a wciąż pełnego wrażenia
nie
szowi przykazań Dekalogu,
po
za mamy. Pełnego — to znaczy, że nie

ludzi,

zbiorowe sceny

budowania

piramid

zaznajemy jednocześnie wrażeń i wzro-

730

wirtuozowskiej rekohstrukcji, taki „Be- га zakres bardzo pikantnej zabawki. * w absolutnej ciszy, Pary kręcą się,
(książę krwi królewskiej)
z I — wyszło.
rozmowy, widać, idą ożywione, na
Rudolfem Valentino w roli księcia de
Po takich paru doświadczeniach galerji muzyka gra, kapelmistrz ma:
Chartres. Czy pójdzie dalej jeszcze? przyjęliśmy już radio jako rzecz... na- cha pałeczką.. i nie słychać ani dzwięCzy kinematografowe możliwości mo- turalną. No, nic dziwnego!
Ależ ku ani brzęku!
Nie
słychać nic.
gą sięgnąć po za takiego smoka Zyg- owszem, to możliwe, całkiem możli- Wszystko dzieje się na ekranie przed

pieśni

kroków

o 10 kilometrów.

Kuntsferm,

New-Yorku

byla

na

wystąpienie

dając

się. Demonstracyj-

traszkuńskiego

(a nie ulega

iner

udział
nawet

wątpliwości,

o

osobiście,
zdjęciu

śmierci

we

Włoszech.

-PARYŽ, 13—IX. PAT.
Dzienniki
donoszą z Rzymu, iż Dyrektorjat partjj faszystowskiej
zwrócił
się do
Mussoliniego o przywrócenie
kary
śmierci.

Conduriotis opuścił Ateny.
PARYŻ, 13—IX. PAT. „Journal“
donosi z Aten, iž na skutek
nieporozumienia z prezydentem
republiki
Conduriotis opuścił stolicę.

Ostrzeliwanie statków angielskich,
PARYŻ,

13—IX.

PAT.

„Le

Jour-

nal donosi
z Szanghaju,
iż gen.
Jang Tsu, którego wojska operują w
prowincji Tse Szuan polecił wojskom
tym ostrzeliwanie tylko statków
an:
gielskich.

Pogrom żydów w Jerozolimie.
JEROZOLIMA 10. IX PAT. W
związku

ze

Świętami

żydowskiemi

starcia między żydaW
rezultacie
tych

starć 30 osób jest zabitych i 4 cięż:
ko ranne. Policji udało się z wielkim
trudem przywrócić porządek.

neuen

pierwszem

demonstrowaniu

Kara

doszło tutaj do
mi a Arabami.

20.

j $piewać

zaczęła

w goletta".

wobEC

najzupełniej ryżą krową — ale naj- nawę: Viłaphen.
Demonstracja
mniejszego
ryku słychać nie będzię. ła mieisce w
Warner-Theater

Broadway.

to

Rogowie,

nie

nie straciły jeszcze swej popularności,
chociaż inicjator ich został
za swe
zasługi wydalony z kraju
aż gdz'eś
do Palestyny.

dzieci 4—6. Tel. 8—60.

Sztuki,

pieśń

wolność religijną ludności polskiej —

powrócił.

wyrazu

polskie.

sznurów od dzwonów, by nie mógł
kto inny powitać nadchodzącą
pieigrzymkę)
Świadczy,
że
tradycje
biskupa
Karewiczusa — krępować

Prof. Dr, W. Jasiński

nowego

o

wyruszyła do po:
w Trasz<unach,

i pieśni,

że brał on w tem
nie zapominając

S

24 m

że

i zaintonowawszy

pomodlić

proboszcza

rowe? Ujrzymy, dajmy na to, na zie- zaproszonych mnóstwa osób, «mówiąlonej, w pełaem słońcu, łące ryczącą cego kina»,
czegoś co mu dano
Z armat będą strzelały wojska choćby

procesja
Kościoła

spotkanie,

ne

zda-

SI

Choroby

nami w głębokiej ciszy.
Co pomoże, jeśli uda się uzyskać,
dzięki nowym ulepszeniom: filmy kolo-

bez przeszkód

Polakom

estońskich,

odległości

Wie'ka

i przyjm. od 5 — 7, W. Pohulanka 29. trójkami, a nie czwórkatni. Pan Kasriel

kompanów,

litewskie hymny

dywersyjno-szpiegowskich,

oficer

i jego

zadudniły, zahuczały organy, grając
jakąś inną pieśń litewską, chór zaś
niedobranych i wrzaskliwych głosów,

Warszawie,

I

Na razie przypuszczano, iż działo

po polsku, poprowadził procesję do
wielkiego ołtarza. W tej chwili jednak

lotaictwa

około

Dom

się to z woli,
lub wiedzy
pro:
bos cza, jednak ten
na niedzielnem

na

Wojskowe władze wywiadowcze, łącznie z organami policji politycznej
pow
do likwidacji band dywersyjno-szpiegowskich na terenie pow. Wi
toczyły się w dalszym ciągu rokoejskiego i Mołod:czańskiego. Okazało się. ze akcją baad sięgała głęboko obej Aż oto wspina się Kozietulski na kewania przedstawicieli Gdańska z de:
i wydaje swoim ludziom rozkaz po pol- mując szereg dziedzin życia politycznegoi apołecznego. Poza agijacją ma rzecz
legacją polską
w sprawie
podziału mik
Rosji Sowieckiej, akcja sabotażową zmieżającą w kierunku niszczenia polskie:
sku:
dochodów celnych. Delegacja polska | «Bracia, we czwórki!» ruszać na zdoby- go stanu posiadania na Kresach, uprawiano szpiegostwo na rzecz Rosji Somiała oświadczyć, iż uchwały powzię- cie wąwozu. Poszło do ataku kilka tysięcy. wieckiej, używ.jąc do tego wypróbowanych szpiegów i kurjerów, którym nie:
jednosrotnie udawało się omylić ezujność straźni ów K. O, P.
1
te przez komitet finansowy* Ligi Na- Wróciło 180, Wrócił i Kasriel.
Bazą operacyjną był powiąt Wilejski — głównie Dołhinów— i w MołoŻe Kasriel wrócił, to nie ulega deczańskim
rodów stworzyły dla niej nową sy— Radoszkowicze i Raków. Aresztowamo dotychczas
ogółem
28
później osób. Dclsze aresztowania w toku, Z łatwo zrozumiałych względów nie uważatuację oraz, iż zaakceptowanie uchwa- dla nas wątpliwości, skoro
"
o szarży. Mniej my wymieniać nazwisk aresztowanych.
ły uzależnione być musi
od
wypeł* mógł opowiadać
Aresztowani
zostali już częściowo przewiezieni do Wilna i osadzeni
nienia przez W olne
Miasto warun: pewni jesteśmy tego czy wogóle wy: w więzianiu.
OS

znieważał

Przykre zdziwienie jednak
ogarnęło uczęstników procesji, gdy przy
wejściu do miasteczka nie powitano
jej, jak zwykle uderzeniem w dzwony.
Zresztą miejscowy proboszcz wyszedł

WARSZAWA, 13)X PAT.
Ofcerowie marynarki francuskiej, którzy
dek p. Kasriel był także żydem, lecz
jako
oficer polski
brał udział w przybyli do Warszawy na zaproszenie Merszałka Piłsudskiego złożyli dziś
południe wieniec
na grobie Nieznanego Żołnierza.
Szarży na Samosierrie.
Wiekopomna o godz. l2-:tej w
„Wieczorem,
ambasador
Franeji
Laroche
wydał
na ich cześć obiad. O godz.
ta wspaniała, nie mająca sobie równej
w dziejach szarża kawaleryjska
jest 10 ej odbył się raut w poselstwie francuskiem z udziałem całego korpusu
Dziś szef misji
francuskiej w Warszawie podejmuje
wielokrotnie opisana i zbadana skru- dyplomatycznego.
gasi
obiadem.
Dzisiaj
o
gdz.
8
ej
min.
50 goście odjezdżają do G iaūska
pulatnie przez fachowców np. rosyj:
i
yni,
>
skiego generała Puzyrewskiego.
swego czcigodnego pradziadka
daje jakieś nowe szczegóły.
Opowiada:
:

bezwstydnie

śpiewał bez przerwy, jak w

jeeen

udała

w odległości

Boży.

odległego również

Oficerowie marynarki francuskiej
w

(łam

Po mszy
bliskiego

Rewla donoszą: Wczoraj odbyło
się tu pierwsze wielkie estońskie
święto awjacji. Między innemi odbyły się manewry dwuch eskadr lotniczych
z których jedma atakowała Rewel, druga zaś bromiła. W Święcie wz eły udział
również 4-ry aeroplany polskie kierowane przez pilotów:
Kossowskiego.
Ku:
ziana, Pieciockiego iszefa lotnictwa polskiego, pułkownika Rayskiego, Jednocześnie przybyła eskadra fińska, złożona z trzech aparatów dowodzona przez
szefa lotnictwa fińskiego.
Należy zaznaczyć, że jest to pierwsze użyte aeroplanów polskich, w państwach bałtyckich.
trakcie

polska

skandalem w świątyni, posyłał ludzi
na chóry, by umitygować awanturników. „Patrjoci* ryczeli, wyli, organista
z pasją huczał na basowych dudachi
kocia ta muzyka trwała bez przerwy
aż do końca nabożeństwa.
Pielgrzymi więc, zamiast spokojnie pomodiić
się ku chwale Bożej, musieli słuchai przypatrywać się, jak rozagitowany

wano

Z

W

piątek procesja

Kościoła

wolno.
W następny piątek jubileuszowy
w Troupiach
miejscowy
proboszcz
odprawił mszę, podczas której śpie-

estońskiego.

rzyła się ciężka katastrofa. O god . 3,30 pop.

nego roku jubileuszowego
Katolickiego.
*

jakibądź udział iutaj posądzać go nie

niemieckiego,

na pierwsze

Polaków, niezależnie
od
Litwinów,
uroczyste procesje na pamiątkę obec-

kazaniu tak surowo gromił i wstydził

litewsko-niemieckich.

Katastrofa

Stosunki te znalazły Swój wyraz w zawezwaniu posła Wyrzykowskiego przez syn:

lamentarjusze

Sprawy Gdańska w Lidze Narodów.

z dyrektorom Zwią:

Handlowego Rolników, Iiliniczem,

Ro:

Z Kowna donoszą: W wielu miejscach urządzane są przez
parafjan

organistę

w swoim czasie rozporządze-

chciało zabiega osobiście

w

polski, rozpoczęty na wstępie. Na
próżno ksiądz, zgorszony podobnym

się wczorej

pomyślne

Polaków

10 kilometrow. Proboszcz
rogowski
powitał procesję biciem w
dzwony
i zaintonowawszy hymn po
polsku,
rozpoczł nabożeństwo. W tejże jednak
chwili dało się słyszeć przyśpieszone
stąpanie licznego tłumu na
schody,
huknęły organy „fortissimo” ! z chórów rozległ się nie śpiew, tylko jakiś
okropny
wrzask,
którym
litewscy
«patrjoci» starali się zagłuszyć ŚJiew

tego

Hiszpaaji.

stosunku ludności

prześladowania

się z Troup do Rogowa

spraw
zagrani:znych stwierdziło iż powyższa
nie była planowana i nie miała miejsca.

PARYŻ, 13 IX PAT. Dzienniki donoszą
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gowie i Traszkunach.

W

tego

nie przestaną

z nigdy

gdyż Niemcy

krzywdę,

Plebiscyt w

załatwia

egipskich, po za niebywałą rekonstru- kowych i słuchowych. Albo widzimy
kcję życia salonowego
na dworze: i nie słyszemy, albo słyszemy
a nie
Ludwika XV-go?
Czemże
jeszcze widzimy.
może nas uraczyć i zadziwić? Widzie:
Kinematograf, ten wspaniały
wyliśmy stado wilków
rozszarpujących nalazek, co aż potrafił nas już zblatakiego filmu nie zapomni.
ludzi i lwy wchodzące na arenę Ko- zować pod względem niesłychanych,
A dawnoż
to jeszcze,
oglądając loseum, walczące na oceanie pancer- niewidzianych,
nieprzeczuwanych ..
pierwsze,
okrutnie
migające
próby niki i beduinów pędzących w tuma- efektów,
wszystkoż to jednak coś
kinematografu mówiliśmy:
„Będzie nach kurzu po piaskach Sahary, po: połowicznego. Żywe płótno kinemato doskonała zabawka dla dzieci. Z4- ciągi zwalające się z.mostu
w prze- tografu jest przecie
nieme, Wśród
stąpi
wybornie
latarnię
magiczną, paść i rekiny pływające na dnie mor- głuchej ciszy poruszają
się osoby,
laterna magica, która
się dzieciom skiem, pożary lasów i stada fok wy- dzieją się na «srebrnym ekranie» nie:
już sprzykszyła* Tak, dosłownie tak lęgających się po wiecznych lodow- stworzóne rzeczy. Uważajmy tylko
mówiliśmy a patrzcie, co
się z tą cach, uganiania się po dachach
za jaki staje się wrecz niesamowity
naulepszoną latarnią czarnoksięską stałol jakimś Patem lub Pataszonem
i roz- strój, gdy czasein, bywa, nagle zaKinematograf dotarł już do takich walanie się granitowych
ścian jak milknie muzyka a film dalej idzie.
szczytów swoich obecnych jak (pod mury Jerychońskie...
Jest coś niesamowitego, w
najwyż:
względem niesłychanej techniki) „Ni:
Albo telefon? Pięćdziesiąt lat temu szym stopniu
nienaturalnego,
przy*
belungi* i pierwsza część
„Dziesię- też wzruszaliśmy ramionami,
„Nigdy krego w tym np. ożywionym
balu
ciorga przykazań* a, pod
względem to — mówiliśmy — nie wyjdzie
po wirującym przed nami bez szmeru,
aucaire"

innemi:

suwerenów.

Danielik, (rany głowy), któremu w
czasie katastrofy złamano
karabin, ków ustalonych przed kilkoma duia- jeżdżał. Nie mamy niestety pod ręką
ogółem rannych jest 6 osób.
żadnego opracowania historycznego.
mi przez komitet finansowy.

Winni katastrofy
jak i szofer
zostali

Ztg»

WARSZAWA, 131X. PAT, W związku z wiadomością podaną przez
moskiewskie «lzwiestja» o konferencji Polski, Łotwy, Estonji i Finlangji

wania tych zasług na niekorzyść Ści- ed trybun
ukazało się nowe pismo «Głes Prawmanna
«Danziger
Ztg»
dodaje,
że
słości historycznej.
dy Ziemi Grodzieńskie»
(przedostatnia strony dziennika «Głos Prawdy» srawa Gdańska rozpatrywana będzie
Zdarzyło się to niejakiemu p
w Warszawie)
Nowy dziennik wy- na wtorkowem posiedzeniu Ligi Na- Kemp ńskiemu
vel
Kemperowi z
rodów. Po raz pierwszy więc w rozdaje i redaguje znany
legjonista
i
Naszego Przeglądu którego pradzia-

osadnik

go nigdy.
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kowieńskie.

nie stworzymy nigdy nic innego, jak tylko martwą literą prawa.

Konferencji

dzielił mi skazówki, bym dla posła Byrki
znalazł dobrą posadę, taką, któraby mn po-

zwoliła na zrezygnowanie z posłowania, a
opozycja jego w tej i innych sprawach usta!

pisząc między

zamieszcza za-

Szykanowanie

odczuwać i przy każdej sposobności będą o tem mówić głoślo.

dniczący, poseł
Byrka,
był jej przeciwny.
Wobec powyższego prezes poseł Witos u-

innych

swe

będzie znieść

Trzeba

człon

Komisji Skarbowej była za ustawą, jej przewo*

trzech

położyć

porządku

mający

nie. Radzie tej nie uczyniłem

rzeczy i nie uzna

Nie konferencja w G:newie

Sejmu.
Mimo

Lidze Narodów,

Nowe

peństw związkowych przystąpienie Niemiec do Ligi Narodów uchodzi za
panowne uznanie tego politytycznego stanu rzeczy, jaki ustalono w Wersalu, Dla państw tych Genewa jest przypieczętowaniem Wersalu.
Ww ich
pojęciu dzieło przemocy otrzymało
sankcję
prawną.
Zakładamy
jednak
protest przeciwko temu. Naród niemiecki nie może być pod osłoną takie-

mogąc wobec tego opóźnienia uczynić użytku z całego listu przytaczamy
jego ustępy, w którym
p. Grabski
kom

przeciwko

«Boerson

Niemiec

uzyskać od rozbiórki trodę miedzi, są sprawy, o której Komisja ma wydać
Z Kowna donoszą: Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
swój sąd. Tymczasem poseł Rozmaryn, bę:
by sprzedać żydkom, którzy
chętnie dąc
członkiem pa:
nachodzi ministe- przesłało 10 września poselswu niemieckiemu w Kownie
notę
protestu
takową nabywają
w okolicy. Dwa rjum skarbu, jako petent,
domagający się przeciwko cświadczeniu głównego burmistrza Tylży dr. Lohmeyera
podpociski udało im się rozebrać lecz załatwienia poszczególnych
spraw fabrykanczas
obchodu
miast
wschodnio-pruskich,
że
ziemia
Kłajpedzka
znajduje
podczas rozbiórki trzeciego,
takowy tów zapałczanych.
Jako właściwy przeciwko mnie oskarży- się obecnie w rękach wrogów kraju (Feindesland). Nota protestuje przeciw
eksplodował,
a skutki były straszne
ciel występuje poseł
Wyrzykowski, co do
nieprzyjaznemu
względem
Litwy
wystąpieniu oficjalnej osoby
bowiem dwóch rezerwało na miejscu którego zapewne pan marszałek otrzymał takiemu
i
uprasza
rząd
niemiecki
o
zareagowanie
na
tę
próbę
zniweczenia przyjaznych
w drobne kawałki, a trzeciego ciężko wiadomość, że znajdował ‚ в @ w niejasnych

w
Nieświeżu i po
zrobionej
mu
styczny. Repertuar przedstawia się operacji jest nadzieja, 1% wyzdronastępująco:
wieje.
Wtorek—«Przechodzeń», Środa—
Niech to będzie
przestrogą
dla
«Wyzwolenie», Czwartek—<W małym innych.

domku», Piątek «Żeglarz», J, Szaniaw
skiego, Sobota—«Przechodzeń», Nie-

bolszewicka o wstąpieniu
do Ligi.

GDAŃSK,
13IX.
PAT.
Przybyły
tu z Genewy członek delegacji
gdańskiej
sen.
Neumann
oświadczył,
iż
komitet
finansowy Ligi Narodów
nie,
że
żaden
poseł
nie
może
być
członkiem
Wypadek
podobny zdarzył się z
rad nadzorczych
banków i; państwowych, a w raporcie swym do Rady Ligi wyraził zdanie,
iż plan sanacji, przygototrzema chłopcami we wsi Chwojewo. posła
Michalskiego nie zamianowałem па
Wieś ta jest położona na linji, gdzie prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, a warny przez Senat Gdański źmierza w kierunku powiększenia, a nie
zmniejszenia wydatków,
co nie odpowiada projektowi u;talonemu przez
podczas wojny europejskiej była ro- pominąłem go za to, że bronił on przedekomitet
finansowy.
Projekt
ten nie iest wystarczającą gwarancją dla udzie:
mną
jedrej
z
filji
banku,
uprawiającej
grę
Syjska linja ochronna,
Nic też dziwwaluty polskiej,
lenia pożyczki Gdańskowi.
nego,
iż znajdują
się tu bardzo na zniżkę
Dobry obyczaj parlamentarny wymaga,
duże
pozostawianych
pocisków. żeby nie był członkiem komisji poseł, który

polskiej sceny jest
blizki, czego
nie raz—magistrat składał
dowody
i składa obecnie.
Trzech

Jadwiga

pociąg

niewiadomym

Prasa

sprawach.

należy lież to razy stołeczna prasa pisze o nictwa retormy rolnej.
` wypadkach, które zdarzają się pód:
A
później
p. Grabski

wróżąc nadzieje, że przyniesie
dzieńskiej scenie
maksimum
stycznych

BARANOWICZE.
— (s) Obiecujący chłopak. W

nieważ

Nr

©

Pokłosie prasowe,

arty: pobiegła i zabrała go

dzieńskiej
nie miał pewności,
czy
„Reduta“ bez Juijana Osterwy sprosta

przysłowiona

O naszych

rzadko notowany w kronikach dziennikarskich. Otóż na szlaku Barano*

Korespondencja Słowa —

У

S

piękniejszy

tam

i

śpiewa.

na

skonale

z „Ri-

Z jej poruszających się ust

piynął ku

mia

arję. Dżyldy

z

nam najwvraźniejszy,
Śpiew.

powrotem
Widzimy

słyszymy.

Artystka

po ogrodzie i

ją doskonale
W

najchodzi

miarę

i do-

'gdy

się

Scenę zasłaniał ekran ki* zbliża od nas lub oddala rośnie lub

w
najczerwieńszych
pantalonach... nematograficzny, po którym, jak zwya nikt uszu zatykać nie będzie. Z na- kle, przeciągały żywe obrazy,—jak by
sycaniem wzroku nie będzie iść w jakież niesamowite zjawy.
‚ ,.

maleje jej głos; również idzie jej głos
zą każdym
ruchem, w zależności od

sposobu zapewnić jednoczesności akcji wych. Niesamowite odnosi się wrażenie
i jej np. muzycznego akompanjamentu. jakiejś zjawy,
zjawy...
Po
wą,nie kła
ekranem nie.
Widz siedzący
w kinie słyszał wy- !
śpiewującego śpiewaka..
kiedy go ma żadnej orkiestry, niema dyrygujuż wcale
na
oglądanej scenie nie jącegokapelmistrza a pomimo to po

lidgea. Stał na gazonie
Domem ii zaczął mówići

natury było nie do przezwyciężenia.
Teraz zaś, jeśli łaska, proszę posłuchać, co kilka dni temu pisał nowojorski
korespondent
wiedeńskiej
„Neue Freie Presse*,
wiaściwie ko-

rystycznemi
nosowemi
akcentami,
lekko zarywający prowincjonalizmami

tego np. czy artystka zwrócona
jest
parze: nasycenie słuchu.
Gespensterhaft und unheimlich ky nam twarzą czy też plecami. ZnoTo też próbowano łączyć kino z definjuje pani Leitlich nastrój
panu- wu—złudzenie zupełne, Żyjąca osoba
radio. Nic z tego—dotąd—nie wyszło. jacy na kaza
ię
pad iczacać stoi przed nami i śpiewa.
i
Kino szło sobie, radio sobie. Niebyło onącej w
zwykłych
mrokach
kinoаННЕ
ы
3
A
jrzeliśmy prezydenta Coo

było!

Trudności

syn—chronistycznej

sali grzmi

muzyka w najlepsze!

2

Białym
3
trzymając
w

raka: pną
ia RidaSłyszeliśm
a EO
T37U
rzucałRie,
wzrokiem.
y

Na doskonale jego głos z tak: charakte-.

ekranie
zaś film odtwarza grającą
kapelę.
I jeonocześnie, podczas gdy
na ekranie
robią swoje skrzpkowie,

fleciści, fagociści, klarneciści etc, sły:
chać najdoskonalej wykonywaną przez

z Newenglandu.

Od czasu

do -czasu

wzrok jego to w tę to w tą żwracał
się stronę, jakby Specjalnie mówił do

orkiestrę uwerturę z „Tonnhausera*. danej osoby znajdującej się na wiLeitlich. Będę cytował dosłownie, Złudzenie tak pełne, że aż, jak się downi. Było zupełnie tak jakbyśmy
z panem
bo o wrażeniach, które pani Leitlich rzekło, niesamowite wywiera wrażenie. się przypadkiem spotkali
prezydentem
i
on'
zaczął
nam
ćoś
zaznała ja osobiście wyobrażenia nie
Następnie — opowiada pani L,—
mówić..
Najzupełniejsze
było
przemam.
Pani Leitlich
asystowała jak ukazała się na
scenie-ekranie mtowyraża się, przy urodzinach całkiem dziutka gwiazda
opery Metropolitan życie fikcyjnego epizodu.

respondentka

gdyż

p. Anna

Tizia
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KURJER

G0SPODARCZY
ZIEM

ARTYKUŁ

W

wojska

DYSKUSYJNY.

i zostały

najmniejszy

sprawach handlowych.

hodowla inwentarzy dążą

wzrost

do celów

centymetrów, przeto

do zajęcia

natarczywiej

do

„Tygodnika

mieszki

krwi

wadzić

tak

i innych,

dokonywane,

wadzano

Oraz

ładunek był po maszej stronie = Štai tar,
monty. Niestety tak nie jest. Przy tym tran-

gospodarstw

i sched

albo

albo

je z pomocą

fami-

KRONIKA MIEJSCOWA.
— (x) Wzmożenie
przemysłu
nie tartacznego. Wobec wi ększego za:

wcale

też

przepro:

kredytów

potrzebowania

krót-

robów

przez

drzewnych

warunkach,

iz

natury rzeczy nie nadających

leńszczyzny
ь

nia przez

nych

Państwowy

Bank

przeważnie

Rolny

kościele św. Kazimierza i organizacje
chrześcijańsko-społeczne.

Wobec
powitalne

przepełnionej sali
e
wygłosił p. Weyssenhoff,

gił przemówienie,

tartacz-

w Sejnach

odnośnie do bydła i udzielania pożyczek amortyzacyjnych
hodowanych metodą w listach zastawnych na spłaty dłuprzez
nasze Orga: gów hipotecznych, sched fimilijnych

hodowlane.
domowych

Wszystkie
powstały

rasy
pod

odbywa

się

i Łomży.

poka

Oszmiań

miejscowości

;

; działów rodzinnych, na spłatę krótkoterminowych zobowiązań, zac'ągnię-

gich

okresów

czasu.

rozszerzenie

lub naprawę

Wilno

oklaskami.

chętne

zawsze

Olszewski i pomocą.

„Echo“.

7:

Po
.

w Ejszyszkach,
przystąpiono
do
przeprowadzenia
śledztwa doraź1ego. Śledztwo wykazało, że morderstwa
dokonał
zięć
zabitego Eysmont
na tle porachunków osobistych.
Władze miejscowe wydały
zarzą-

Samochod sanitarny Nr. 2217,

budynków

Da. 12 b.m. o g. 22 szof:r wojsk. legraficzny, wywracając

go

i powo-

skim*. Pan Czerniewski wchodził w jesteśmy w stanie zmieniać tych na: łe nakłady inwestycyjne, mające na nych informacji ze źródeł wiarogod- Z Kol. samoch. Nr 3. prowadzący dując częściowe rozbicie samochodu.
_ skład Komitetu Pokazowego z ramie- turalnych warunków hodowli, zmu- celu podniesienie i uprzemysłowienie nych, w ostatnim czasie wzmógł się Auto sanitarne Nr. 2217 na
Szofer pozostawił samochód na
ul. Sapiemia
Wydziału
Hodowlanego
Zw.
w Wilnie w znacznej mierze

szeni jesteśmy wytwarzać sztucznie gospodarcze.
_ Kół i Org. Rol. z Wil., a zatem jego to, czego odmówiła nam nasza przyObecnie Bank przystąpił
do wproopinje reprezentują kierunek hodo- roda i to w czasie najkrótszym, gdyż wadzenia w życie tych przepisów.
W
wany

przyjęty

w

_ dla całej ziemi

owej

tego wymaga

Organizacji

Wileńskiej

ekonomika

kraju.

Te pierwszym

Ten kie- gatunki bydła, które nasze Organizacje

" runek
pan C charskteryzuje w sposób następujący: „Dosyć już zabawy
_ z obecnemi
rasami i z bezmyślnem
krzyżowaniem
różnych ras. Mamy

rzędzie

manufakiu'ą wytwórni łódzkich.

handel

ny, następnie uderzył się ó

W _ związku z powyższem
powstało w Wilnie cały szereg składów

skonwertowane

_

mamy

miejscowe «ostrouche»i «kła- dworach ziemiańskich,
dobre
owce
kožuchowe, skąd przedostały się
tek zwane „wrzosówki” i konie rasy jeszcze nazywane są
miejscowej (up. żmudziny).
Dajmy „tyrolczykami*. Ta

rasy žyrolskiej,

naszym

"
_
_

miejscowym

rasom

się oglądać za obcemi rasami

wsi

cielom gospodarstw

rolnych

Z
Zagraniczne

przez włościan
rasa
w swoim

GIEEDA

norm
władania,
przewidzianych
w
ustawie o wykonaniu reformy rolnej

ła

wyrugowaną

przez rasy

mleczne.

które

Podnieść

bardziej

10, 20 lub 30 letnim.

Nadto w dniu

te rasy do poziomu wy-

minister Reform

12

Rolnych

przy naszych
złych i nieodpowiednich dla siebie warunkach gospodar-

magań obecnych za pomocą doboru uchwalone przez Radę
lepszych okazów, nie bliska to dro- Państw. Banku Rolnego

Tądzają się, a my wciąż

dyńczych

skich wytrwać nie mogą, prędko wy- ga i jedynie
„odświeżamy

kfew*,; łudząc się myślą,

odpowiednia

hodowców

dla poje:

i waluty:
Tranz.
Dolary
8,77
Holandja
361,75

Nadzorczą
przepisy o

_
|

tek i w roku obecnym pod tym hasłema prowadzimy
pokazy
i wyróż
niamy
przedewszystkiem
okazy ras

dostarczaniu

ludności

odpowiednich pomiędzy

miejscowych, mając

zagranicy reproduktorów, trzeba wy-

nowonabywców

na

reproduktorów; ponieważ obecnie nie szczególne działki, Kredyt taki, udziemoże

to na względzie,

być mowy

o sprowadzaniu

Z |any na

spłatę

długów,

ciężarów

służebności, obciążających

|

`

'

Kwestja

dować

z ras miejscowych

cą selekcji

mi, gdyż

za pomo-

i starannego

w

przeciwnym

razie,

a
rasy miejscowej,
okazami czystej
postponować tym wszystkiem co do

iąc po tej akcji wszystkich rolników tego typu nie podchodzi,
Najmniej

pomyślny

w

zakresie

zostaniemy

przy...

handlarze

niefortunnej

teorji.

niętym

szkielecie,

Cry

ten

koń

za

,
,|

W

:

:

Kiejstuta*, Kredyt
długoterminowy w
dobryc k państwowym Banku
Rolnym.
;

zapewne był nieco masywniej:

zalet,

Szy
niż jego obecnie potomkowie,
Państwowy Bank Rolny, uprawniojednak sama nazwa
«Konik» wska: ny na mocy statutu
do
emitowania
_ zuje, że był to koń nieduży,
który listów zastawnych, opiewających na
nie nosił na sobie w średniowieczu złote w złocie, z kcńcem
ubiegłego
sw stal zakutych rycerzy”. Jakież są roku rozpoczął udzielanie długotermiSzanse
do
podniesienia wzrostu nowego kredytu
amortyzacyjaego w
- konia,
który
tej zdolności
nie złotych listach zastawnych nabywcom
jn Egedeał
w przeciągu
długich wie: gruntu na pokrycie reszty ceny Fup-

‚ „ów?

Prawie żadne; a czy mogą wy-

agania

ekkim

obecne

pogodzić z koniem

i małego geny

Oto w

na przy

parent

bankowej,

bądź

też prywatnej.

Pora kredytem parcelacyjnym,

Zach.

at. a g.

6 m. 57

wieczór udał
nopola.
W
Eks.elencja
Mszę Św. za
pów poczem
wszystkiemi

:

fi.

———

Stwierdza jednak

pani L. że vita: waczą

do czynienia z głosem
z orkiestrą. Muzyka

gdy ma

de)

Phon działa b wiele

ludzkim

nieco

w

złego?

tem

|

c

URZĘDOWA.

$

ZZ.

niż cel bardzo, bardzo chwalebne.

*

rozpływa _ Na ostatek, vitaphon kładzie kres

wów

ma

skiej. Obraz zostaje na

wieki wiecz-

dzie'o architektoniczne,

dzieło

Oczywiście, że na myśl przycho- biarskie mają

zapewnioną

rzeź:

nieśmier- Szą

teatrowi!

|

,

Może

tak,

PY

i „rs

Е :

sam 2 a

a może

długowieczność, a po aktorze.. co
zostaje? Owóż teraz zostanie po nim

i nie. (a i po wielkim

np.

mówcy)

jakby

ais

a

A

DYC

datki

rodzaju

nych*,

np.

wszelkie.. surrogaty,

„warunków

kokietowania

w aktor, będzie odtąd

zewnętrz- vitaphonie—do końca Świata;

sali i t. p. Dla raówca

widowisk vitaphonowych przydač się
może jedynie wysoki kunszt aktorski.
vtaphon podniesie na ogół kunszt
aktorski.

Są inni, którzy

wołają:

co

przychodzi

mam.. żywego człowiekal»
wątpliwie

przecie nic

tak.

Lecz

On

sam

jest

między najwyższą

sztuką (bardzo zawsze kosztowną) a

najszerszemi

masami.

nieść będzie sztukę

Tedy

mógł

vitaphon

aktorską i Śpie-

tów Le

;’ КЁ"";С" 1“

am
ax

e

zwarć

udżętów

1926

rok

one te pozycje,

na audjencjach

Vitaphon

O

zdo-

Ge; Je

i
od ciasnot“
terendw przykoszarowych,

wyru

pole wyprowadziły

w

—

— (t) Subsydjum ministerstwa
dla instytucji
dobroczynnych.

stworzyły

mu

go

w

przestrzeń

warunki

zbliżone

warunków rzeczywistej wojny.
Manewrami

kierował

i

do

esobišcie

D ca Dyw. gen. Dąb-Biernacki.

W najbliższą środę dnia 15 września b.r. przed
południera
powraca
D/wizla Legjonowa do Wilna.
, Na placu Katedralnym
odbędzie

I OPIEKA

SPOŁECZNA

graf.

postanowiła

w

najbliższych

dniach wydać dodatkowy spis
pełniający wydanie pierwsze.

uzu.

Zainteresowani abonenci winni się
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz- w tej sprawie zgłaszać do kancela
rji
nej asygnowało na
ręce Wojewody stacji WL
przy urzędzie poWileńskiego
p. Wł.
Raczkiewicza cztowym Wilno I.
sumę dwa tysiące pięćset zł., która
— (x) Zaprowadzenie
przeznaczona została na Dom
Świę: pocztowego. W urzędzie pocztruchu
owym

tego Antoniego i schronisko wycho- Leonpol,
wawcze (przy ul. Twardej). Suma ta wadzono
tak została rozdzielona. iż Dom
Św. o pełnym
Antoniego otrzyma tysiąc, zaś schroQ:
nisko resztę.
— (x) Magistrat zatrudnia co— (x)

przy poszczególnych

(RZ

robotach

KOLEJOWA.

uczyniły

zadość

obowiązkowi

służby wojskowej albo nie zostały z
tej lub innej przyczyny
zwolnione,
nie mogą być elatowane i zaliczane
w poczet
kandydatów
referendarskich, technicznych i kolejowych.

SZKOLNA.
— (x) Poświęcenie kamienia
węgielnego
pod gmach nowo:

pow.

Dziśnieńskiego zapro-

ponownie

ruch

zakresie działania.

pocztowy

ZEBRANIA I ODCZYTY.

inwestycyjnych domu Ligi Robotniczej, przy ul. Wiel-

miejskich,

a

mianowicie: kiej ogólne zebranie chrześć, związku

cji z terenów

się w Wilnie

w

Spraw

mniejszej

wagi

szeregu
omawiano

Sprawę przyszłych wyborów do Kasy

Chorych,
przyczem postanowiono
głosować na listę Nr.7, wystawioną
Przez polski komitet wyborczy,
Następnie rozpatrzono

cały

"Eg postulatów przesłanych
Wileńszczyzny odbędzie związkowi przez komendanta

dniu 27

września m.

Wilna; dotyczących

sze-

temu
policji

jednolitego

b. r., w Święcianach w dniu 28 b.m. zastosowania się przy

wykonywaniu

i w Wilejce powiatowej w dniu 30 obowiązków dozorców domowych.
b. m. Bliższych informacji co do po- Wszystkie postulaty zostały przeważ.
mienionej
otrzymać

rekrutacji

mogą

zainteresowani

w Państw.

Pośr. Pracy.

hie przez pomieniony

Urzędzie

ięte,

prócz

wprowadzenia
Nadmieni
ć

związek przy-

jednego

nocnych

dotyczącego

dyżurów.

nalezy, iż podczas

ob— (0) Wybory do Kasy Cho- „4 niespodzianie, po skończonej aka:
rych m. Wilna. Daia
12 września
е
Ani:
-Zonej ak
dogi termin składania list kandy- dogi. t Žali Miejskiej odwiedził zwią-

datów do Rady Kasy Chorych. W Zu; J. bio arcybiskup Jalbrzykowustalonym terminie zostały złożone SK at oj ając zebranym błogosłanastępujące listy kandydatów.

Nr. 1, WISMSIWA.

Socjalistyczna lista pracodawców ży:

RÓŻNE.

dowskich (czołowe nazwiska: Kagan,

, —

Nieetyczna

konkurencją

Bund

miony samochod osobowy,

budującej się szkoły powszechJedwabnik, Jojlik), Nr. 2 P.P.S. (Żej. Pomiędzy Wilnem a Nową: Wilejką
nej.
W niedzielę, dnia 19 b. m. o
imo, Markiewicz,
Bartaicki), Nr. 3, kursują autobusy.
Pierwotnie kursogodz. 2 po poł. odbędzie
się uro- Lista stowarzyszenia lekarzy Polaków wał tam jeden autobus, obecnie zaś
czyste poświęcenie kamienia węgiel(dr. Brokowski, Klott, Bądryński), Nr.4, przed paru tygodniami zostal urucho
nego pod gmach nowo-budującej się

mu:

Uroczystego

poświęcenia

(Nowikow,

Rafss,

Rozental),

lecz

na:

Nr. 5 Organizacje gospodarcze iwol. leżący
do innej firmy. Od chwili po:
ne zawody

dokona

— (x) Nowy

wojaż

p. Piegut:

stawiciele władz, kuratorjum szkolne
go, samorządów, poszczególnych or.
ganizacyj Społecznych, oraz delegacje

W dniu 6 października poszczególnych szkół powszechnych
X ty
wielki międzynarodowy zjazd związków to: m. Wilna ze sztandarami.

wielką

i
iesi,
miesiącami

PRACA

powszechnej, przy ul. Rydza
Związ- szkoły
migłego i Szeptyckiego

EJS

żydowskie

ną na 3 ci zjazd

lek.

(Zaks,

Kruk,

Iawienia

się na drodze

Wilno-Nawo-

Lwowie.

9, 10i

W

dniu

11

wie ill-ci wszechpolski

weterynaryjnych.

zjazd

aktualnych na zjeździe tym
ną będzie

miejskich.

również

Wil-

sprawa

paž-

Lwo-

lekarzy

Prócz całego szeregu innych

Lewandowski,

Podo.

„ Narazie wstrzymujemy-się

spraw

poruszo:

rzeźni

—

Uwadze

15 września

rb.

Rutkowski),

Nr. 10. Polska

kulturalno oświatowa

o

Antokolan.

„Ogró-

od 3 do 7 lat.
Nauka
prowadzona
metodą Frosbla,
Zapisy dzieci oraz
informacje Polska
Macierz
Szkolna.

Koło im. P. Skargi, ul. Antokolska
Nr. 44 Dom Ludowy od godz, 12—1

i5:/, T

Zapisy

dziernika.

rozpoczną się od

-

i

umi,

2 Wszystkich

dek dziecięcy dla dziatwy w wieku

1-go psź-

od wy-

leski), Nr. 8 Związki i organizacje mienianła nazwisk piętnując tylko sam
polskich pracodawców (Korolec, $wi. f%kt nieuczciwej konkurencji.
sekcja

związków

za-

TBATR

Koedukacyjne ;Gimnazjum wodowych (Godwod, Narkiewicz, ZaIm. T. Czackiego (ul. Wiwuiskiego sztowt), Nr. 11. Polski blok demo11) zawiadamia, że rok szkolny 1oz- ea?
z.
(Nagrodz-

weter. we

dziernika b.r. odbędzie się we

czy (Kierrun,
da,

—

:

vitaphonicznych / — (x) Przedstawiciel m.

jest nową,

newrów,

—

grać... w r.b. odbędzie się w Barcelonie

jak e współczesnemi znakomitościami!

ma=

przy robotach prowadzonych przez dozorcó” domowych,
— Zarząd Główny PZK. zawia- wydział inżynieryjny 133,przyrobotach _ Na zebraniu tem prócz

które

występować, warzystw tramwajowych,

Tak, nie- byczą ludzkiego intelektu.

vitaphon

nie wytwarza.

tylko pośrednikiem

zastąpić

będzie

o ВН

z

Zebranie chrześcijańraz
więcej
bezrobotnych.
W
ubieg.
Sklego
zw.
dozorców domowych.
ten zjazd przedstawiciela m. Wilna,
łym
tygodniu
Magistrat
m.
Wilna
„,
W
niedzielę,
dnia 12 b.m. w go:
wysuwając ze swej strony miejskiego
zatrudnił ogółem 728 bezrobotnych dzinach południowych odbyło się w
lekarza wetetynarji p. Karola
Wasz-

wielki śpiewak będzie mógł ad infi.
Jak krążą wersje na pomieniony
nitum śpiewać. Ach! Czemu nie byio zjazd wybiera się p. inż. Piegutkowsię dnia
vitaphonów za czasów Cycerona, ski jako przedstawiciel tramwai miej: pocznie
godz. 8 rano. .
Orfeusza, Talmy! Obcowalibyśmyz ni- skich-w Wilnie. (3 piegutków)

«Jsszcze mi

jedna maszyna! Jeszcze jedna robota
maszynowa,

mógł

E

Wilna

(0) į

Trocki), Nr. 6 Jedność związków Wilejka tego samochodu na drodze
E. ks. arc. Romuald Jałbrzykowskł. zawodowych (Mistura, Strumpf, Olej. można było znależć gwoźlzie, szkło
ukożytcć samoistnego po:
ML uroczystości wezmą udział przed: niak), Nr: 7. Polski komitet wybor- i t. p. Sztuczki konkurencyjne.
RE
Mi
KA

stek

Dla widowiska vitaphonowego na nic odcisk nieśmiertelny vitaphon. Wielki kowskiego.

S'ę zdadzą

37,08

i
zsieowaj
y в

—

dzi, iż vitaphon, jako polączenie kina telność a przynajmniej wielką, wielką ss
ze śpiewem, żywego obrazu z dzwię:
kiem dopieroż
sprawi konkurencję

už

z” dań. „sig, 1

jeszcze ne; ulwór poetycki, utwór muzyczny, kó a Kasika I Ku

sobą!

przed

przyszłość

całą

"a

& poż

za: znikania bez śladu: twórczości aktor- !S

ró

—

i K syjašiia, 2Е

rzutu! Zresztą, są to przecie pierwsze

Vitaphon

=

Wobec powyższego p. Wojewoda
w Wilnie zwrócił się w dniu wczorajszym du Magistratu z propozycją
wydelegowania przez
Magistrat
na

nie

gryka

BoA

Zadanie i a.

=

próby.

3650

5475

miejsc w danej klasie.

TŁAJĄ pobrać w 1926 roku samoistny

Się i jest pewne pogmatwanie tonów, znikomości, przelotności, nieirwatošci,
podczas gdy mowa ludzka—bez

—

Odnośne 724
się do Kalwarji i Try+
dniu wczorajszym Jego rządzenie ukaże się w dniach najbliżodprawił
w
Katedrze szych.
dusze zmailych
bisku/
— (0) Etatowanie urzędników
wizytował
Bazylikę ze kolejowych. Władze kolejowe podają do wiadomości, że osoby, które
kaplicami.

=
podatek od nectyteów tainzół NV:
głąb najszerszych mas. Czy nisterstwo Spraw
Wewnętrznych w

to Że? SEA

5100

paszportów

£

że na skutek interwencji wy: kanalizacyjnych i wodciągowych 408,
skiej wraz ze wszystkiemi
instytuc- damia,
działu
wykonawczego
w Min. Oświa- przy elektrowni 165,
przy innych
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(Betjejemska 13) zameldowala iž dn. 9 b.m.m.
wyszła z domu i dotychczas nie powróciła
jej córka 11-letnia Jadwiga.
2
— Samobójstwo. Dn. 12 b. m. na ul.
Wileńskiej usiłował otruć się esencją octo+
wą Jan Siocewitz (Koszykowa 12). c
rata

dni.

Ski.

b. m. na przechodzącą ul. Szklaną Monikę Kal.
watysówną

dwa

NY
PYT

Bronisława

04

kaplicy

909499404

w

®

uczynku kradzieży pieniędzy na salę posiedzeń za biletami.

ze skarbonki

PSA

w

okellcy ul.. Miekiewi. St, Bernarda sprzedam

plicy Ostrobramskiej została ujęta na się społeczeństwa tą sprawą miejsca

gorącym

pokoju

umeblowaRego

(1224
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samo-

wysokości

tego po:

przeważnie
to

bezrobotni inteligenci, jako

zredukowani

urzędnicy,

giełdowi i t. d. Działalność

stwa tego polegała na tym,
z członków
konsorcjum

odebrać sobie życie, drugi

się wykryć

ową

oryginalną

organiza-

tysty,

który

miał

wrzód

usunąć.

rósł z zastraszającą wprost

szybko-

cję. W związku z tem rozporządzenie Jednakże usiłowania
dentysty nie
towarzy- dyrekcji policji o wypłacaniu premii odniosły żadnego skutku, a wrzód
agenci

iż jeden
usiłował

go

wał a trzeci donosił niezwłocznie

licji o usiłowaniu samobójstwa.

ratopo-

Od-

za ratowanie
cofnięte.

samobójców

Oryginalny

zostało

proces.

Budapeszt znów ma swa sensację.
Tym razem chodzi o oryg ainy nad:
zwyczaj proces,
który w niedalekiej

ścią. Widząc, iż Sytuacja jest bez
wyjścia, wyraziła urocza gwiazda swą
zgodę

na

dokonanie

operacji,

która

wprawdzie w zupełności
się udała,
bywało się to zwykle w ten sposób,
ale niestety pozostawiła
na
ślicznej
że wszyscy trzej udawali się na brzeg
twarzyczce
dość
dużą
bliznę.
Ta
Dunaju; podczas gdy dwaj członko- przyszłości odbędzie się przed tu- właśnie blizna spowodowała
skargę
wie konsorcjum
spacerowali, niby tejszym sądem okręgowym.
Pewna artystki, która twierdzi, iż z „Zeszpeprzypadkowe, po wybrzeżu, trzeci znana węgierska gwiazda filmowa coną* w ten sposób twarzą nie moSwego
dentystę,
który że się pod żadnym
wskakiwał do wody. Drugi wspólnik zaskarżyła
warunkiem
powsiadał niezwłocznie do przygotowa* przez nieumiejętne leczenie chorego kazać na ekranie. A ponieważ ekram
zeszpecił śŚliczną
twarzyczkę był właśnie źródłem jej dochodów,
nej już łódki, a trzeci pędził na po- zęba
licję. Po chwili niedoszły samobójca uroczej artystki, uniemożliwiając jej przeto ten, który bliznę spowodował,
filmową. a więc dentysta, powinien,
leżał już na brzegu,
w
otoczeniu tem samena dalszą karjerę
zdaniem
swych przyjaciół i komisarza policji, Wspomniana artystka leczyła swe niefortunnej
jej
zapłacić
pacjentki,
który w myśl rozporządzenia dyrekcji zęby u jednego z dentystów
buda- odszkodowanie w kwocie 500,000,000
policji doręczył dzielnemu obywatelo- peszteńskich, który z zadania swego koron węgierskich, t. j. około 70,000
wi 350.000 kw za uratowanie samo- wywiązał się, jak się zdawało, ku złotych.
bójcy. Pieniądze te wszyscy trzej zupełnemu zadowoleniu swej milutW budapeszteńskich kołach prawwspólnicy między sobą dzielili. Po- kiej pacjentki, Atoli kilka dni po na- niczych i artystycznych
sprawa
ta
czątkowo wszystko szło gładko, kiedy łożeniu na jeden z zębów złotej ko- która już w najbliższych
dniach bę”
jednak
samobójstwa
nie ustawały, ronki, poczuła artystka dość dotkliwy dzie przedmiotem
rozprawy sądowe.
jecz przeciwnie z dnia na dzień
ich ból. Dała się niezwłocznie
roentge- wzbudziła niezwyzłe zainteresowa Bio
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