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Redakcja rękopisów

niszczona

n-ru 15 groszy,
ryczałtem.

niezamówionych

głosowaniu
nad wnioskiemo
tum nieufności ministrowie opuścili Sejm, udając się do Predjum Redy Ministrów, skąd po krótkiej naradzie p. Premjer
dał się do pana Prezydenta celem wręczenia dymisji całego ga24.IX,

Pat. Po

inetu.

Pan
prem.

Prezydent Rzeczypospolitej
Bartla powierzając wszystk im

Rządu

pełnienie

nadal

.

|
|

swych

przyjął
dymisję
dotychczasowym

gabinetu
członkom

obowiązków.

W

ciąg

dniu wczorajszym

dyskusji

lzba

10 groszy.

z prowineji

Wiersz

budżetowej.

przy-

| lansu

i zrównoważonego
tym

budżetu.

związaliśmy

| nasze nadzieje, które

liczne

"obecnie

tylko

aby

nych

suma

poszczegól

w

wydalków

milimetrowy jednoszpaltowy

o 25 proc. drożei

Ogłoszenia

sumy

przewidywanej

na

Częściowo są zrealizowane.
Tymcza* ten miesiąc dochodów.
Sem wżrastająca drożyzna
wskazuje
Pos. Dąbski
(Zw. Chł) wzywa
па nieusialenie
się stosunków gos: rząd aby rozpisał nowe wybory, gdyż
Podarczych i samego pieniądza, a to przeciąganie leży w interesie prawicy,
| zjawisko zwalić może bilans i budżet, która
zdąża
do zdyskredytowania
wskutek wzrostu drożyzny zapanuje względnie obalenia tego rządu. Mówkonieczność poprawy bytu pracowni- ca znajduje, iż zwiększenie budżetu

ь

ków

państwowych oraż

podniesienia jest niebezpieczne na przyszłość. Rząd

płac robotników.
Mówca
podtrzymuje
wniosek
zgłoszony w komisji o podniesienie

płac urzędniczych o 10

mówca popiera
ponownie rząd

proc.

rezolucję, wzywającą
do
zorganizowania

ma zaufania do ministra skarbu i jego polityki wobec panującej
drožy-

ma

również

zaufania

do

ministra przemysłu i handiu.
Pomi:
mo to uważa prowizorjum budżeto:

we za konieczność państwową,

wo:

bec czego stronnictwo mówcy będzie
głosować

za prowizerjum,

nie

chce

„bowiem jednocześnie głosować prze:

ciwko twórcy przewrotu
majowego.
Pos. Bitner (Ch. D) zauważa, iż
hasło.
rząd obecny rzucił wielkie

Obecnie zaczynamy

wątpić w wielką

misję iego rządu. Jego praca ustawodawcza nie jest widoczna. Dla osoby
premjera mamy
najzupełniejszy sza”

cunek. Pracuje dużo, ma dużo dobrej

woli. W dziedzinie spraw gospodarCzych rząd
uczynił wiele
dobrego

dla kraju. Są i ujemne strony jednak,

Rząd zeszedł z linji

roztropnej

go”

"Spodarki z takim
trudem _ zdobytej
Podatków
S psychologji oszczędności.
nie podobna podnieść teraz. Możliwe
— 8а jednak

Mówca

oszczędności.

wnosi o skreślenie z fun-

duszu dyspozycyjnego MSZ, kwoty
*. 1200000 złotych, a to nie z punktu
2

nieufaości do rządu lecz
oszczędności. Mów.
czynienia
potrzeby
_
2“
ž

widzenia

ministra
a
krytykuje działalność
iż po
twierdząc,
Spraw wewnętrznych,
Wprowadzenia

nowego

statutu orga:

| nizacyjnego powstał chaos, usuwanie
_
|

Po przerwie pos.
(Kl. Białor.) uskarża

Dalej położenie ludności

publicznej ankiety w sprawie kosztów
' produkcji. Sironnictwo mówcy
nie
zny. Nie

winien stosować system oszczędności.

ks. Stankiewicz
się na ciężkie

białoruskiej,

wo:

bec czego mówca
głosować
będzie
przeciwko rządowi.
Pos, Stroński (Ch. N.) 'stwierdza,
iż rząd został utworzony bez żadnego porozumienia się z Se'mem, co

nych podwyższeniem pensyj urzędniczych do normy z grudnia roku
ubiegłego zostanie
18 miljonów, z
czego 15 miljonów jest przeznaczo
nych na rządowe
budynki,
a w tej
liczbie na gmach Sejmu i Senatu.

przemó wienie

Wewnętrznej Macedońskiej
Rewolucyjnej
Organizacji,
w _ skróceniu
V. M. R. O. — dąży do wywalczenia

państwowej
cedonjj w

niepodległości dla Magranicach
plus-minus

minister etnograficznych. Gdzie

Swoich

ludzi, wobec

skiego

i Fiderkiewicza,

do art. 1 ego

kiewicza przywracającą, uzupr Inisją e
kredyty
w
wysokości
12330000
złotych dia M stwa Spraw
wojsko
wych. Art. 2gi przyjęio w brzmieniu
rządowem pokrywzjący się z brzmieniem
komisji.
Art. 3-c1
przede
wszystkiem w głosowaniu przez drzwi
191

przeciwko

97 odrzucono popraw

kę posła Polakiewicza
przywracającą
brzmienie rządowe, następnie w gło
sowaniu

przez

powstanie

odrzucono

poprawki pos. Byrki
i M'chalskiego,
w rezultacie upadło równ'eż brzmienie zaproponowane
przez
komisję,
czego

wyn'kiem

było

skreślenie

„са-

Uskiib (Skoplje) na

mowałaby

na

«republiki

mnichów»

łącznie
lądkiem

południu

terytorjum

z górą Athos

przekrączała

przewidzianych

miesiąc dochodów.

nictwo

mówcy

rządu, jednak

nie ma zaufania

prowizorjum

uważa

do

za

g

|

»

wym.

, Przeciwko prowizorjum

wiali jeszcze

pos.

Paweł

przemaWasińczuk

dzień w. Monastyrze (Bitolj),

wywo-

łał krwawe walki nad granicą buigar<
ską
a nawet <kilkakrotnie bandami

bywających
Szandanow,

w
Rzymie
stanowią:
major Popowski,
Hrys

graniczyłaby

niepodległa

Macedonja

bezpośrednio z Albanją, a na wscho*

ty angielskie, nie ukrywając

niepoko-

ju, że Włochy, jakoby popierają ruch

dzie sięgałaby w ziemie obecnie na- Jnacedoński. WW samej też rzeczy
leżące do Bułgarji aż prawie pod Toże Się wydać «niepokojącą» oka-

samą Soiję.
O'o niejako objekt
kwestji macedcńskiej.
Bezpośrednio są w niej zaintere
sowane
trzy państwa,
Jugosławia,

na ten macedońscy

komuniści

- «snrzątnęli»

głosami
176
przyjęty
biicznego Sujkowskiemu. Wniosek został
przeciwko 82, nieważnych oddano 7. Dalej przystąpiono do gło
sowania nad wniosk'em Chrześcjańskej demokracj i wyrażenie
votum nieufuości min'strowi soraw
wewnętrznych Młodzianowskiemu. Wniosek ten został przyjęty 135 głosami przeciwko
82.

wane.
W tym
stanie rzeczy rząd
musi się zastanowić, dlaczego kredyty

szałek
zastrzegł się, że O ile Senat
polityczną. O ile chodzi o testów ze ztrony całej Izby.
prawkę
oszczędności i zabezpieczenie równo
Zgłoszono wniosek formalny o poprawek do prowizorjum nie zgło:
te rząd dał dowody Swą do- zamknię iu dyskusji. Przeciwko wnio- siiby oraz o ile otrzyma on ošwiadwagi,
tychczasową działalnością, iż kwesiji skowi zabrał głos pos. Makówka cšenie od rządu, iż irzecie czytanie

wione,

nia zaś art. 3-ego całkowicie

Ministrów

zaakceptowane przez

były kwestjono-

odmó- oszczędności nie omija,

postanowie-

jak i ustawy o ratyfikacji traktatu z Runa jakiś
Da- munją może być odłożone
uirzy- Szyński zmuszony
zostaną
budżet i który wyrównał częściowo pieczają, iż wydatki
był zwrócić u- czas bez szkody dia państwa, to w
mane w granicach dotychczasowych. wagę.
niedobór za okresy ubiegłe.
tym wypadku posiedzenie Sejmu w
Rozpatrując
kwestję
skreślenia
W końcu w głosowaniu ustawę dniu 30 września zostanie odwołane,
W dalszym ciągu przemówienia
będą po12,300,000 złotych kredytu uzupełnia- minister wskazał, iż wydalki prelimi- o ratyfikacji en bloc przyjęto wśród a o następnem posłowie
w czwartym kwartale są hucznych oklasków i owacyj na cześć wiadomieni listownie,
jącego rząd musi traktować to, jako nowane

uzupełniające są właśnie
rządowi,

mu

który zrównoważył

zabez-

o 25 proc. droże

i Aząd.

Patek

do Moskwy.

(Ukrain.),

posłowi

któremu

Bałlinowi

podobnie,

wicemarszałek

pić.

Min. Zaleski w Montreux.
WARSZAWA,

24,1X (żel. wł.Słowa)

Min. Zaleski bawi w Montreux gdzie
również

spędza urlop

profesor Aske-

nazy. Min. Zaleski powróci do
szawy przez Paryż.

War-

ło reklamowane

nakże

pierwszy

jako

katolickie

numer

niczem

jed-

tej

nie potwierdza.
Strona
zewnętrzna
pisma
jak i jego
treść
pełna „sensacyj*
raczej
potwierdza
że przybył prasie polskiej nowy bru-

zywana

rewolucjonistom

macedoń-

Powrót Prezydenta Mościckiegoi
WARSZAWA, 24 IX (fel, wł. Słowa)
Dziś powrócił ze Spały Prezydent
Rzeczpospolitej. P, Prezydent pe po:

skim szeroka gościna
ze strony
wrocie przyjął na audjencji pos. WieWłoch.
Bandy macedońskie i albań- lowiejskiego. J k mówią rozmowa
ta

skie wylądowują swobodnie na włoskich wybrzeżach a ich szefowie czu:
ją się w Bari jak u siebie
w domu.

wiąże się z kandydaturą
pos. Wielowieyskiego na ambasadora w Paryżu.

Marszałek

Piłsudski

przerwał

Wymiana not „w sprawie maceurlop.
dońskiej" między rządami jugosło*
24 'X. (żel.wł. Slowa)
wiańskim, bułgarskim i greckim jest W WARSZAWA,
dniu dzisiejszym przybył do War-

po wojnie zawsze na porządku dzien- Szewy z Drusxienik

pociągiem

spe»

nym.
W. Belgradzie negowano stale cj:lnym Marszałek Piłsudski, który
samo isłnienie „kwestji macedońskiej", przerwał swój urlop. Marszałkowi
obecnie

już jest takie stanowisko

do utrzymania.
stanowi
kusyj

Kwestja macedońska

już temat
na

Rozważaną

forum

nie

ożywionych

dys-

międzynarodowem.

jest ewentualność

dzenia Ligi Narodów

zarzą:

«rozwiąaznia>

Piłsudskiemu zgotowano w Warsza»
wie entuzjastyczne powitanie.

Przylot por. Orlińskiego.
WARSZAWA. 24, IX (tel. wł Słowa)

Porucznik

Oriiński

spodziewany

jes.

w Warszawie jutro. Na lotnisku Mo-

i «rozbrojenia»
macedcńskich band kotowskim gdzie dzielny pilot będzie
rewolucyjnych.
Niewiadomo
tylko lądował powitają go przedstawiciele
wojskowości, organizacyj społecznych
kioby to mógł uczynić
Komitet zaś i prasy,
W
niedzielę
nadchodzącą
rewolucyjny tryumfuje, bo dobił się... odbędzie się konferencja prasowa na
umiędzynarodowienia kwestji
mace: której por. Orliński opowie
bardziej
Es
szczegóły swego
dońskiej,
;
przelotu.
Z racji kwestjj
macedońskiej
są
«z

obecnie Buigarja i Jugosławja
gorszych z sobą stosunkach.

w najSerbo-

wie dopuszczzją tylko, w ostatecznym

razie utworzenie

Serbji Południowej,

gęsto przez Macedończyków
zaludnionej, nawiązując tem do prastarych
tradycyj
panowania
Urosza
II go

„Wileńska Pomoc Szkolna”
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941.
Poleca; Mikroskopy,
trychinoskopy.
Polarymetry, wirówki, Aparaty lekarkwarcowe. Ceny i
skie. Lampy
kosztorysy najniższe na żądanie,

(1282—132i). Bułgarowie chcą to tyl.
ko wiedzieć że w

X-tym

i

Xiil-tem

stuleciu biła Macedonja integrainą
c'ęścią Państwa Bułgarskiego. Jeri
zaš i drudzy, Serbowie i Bulgarowie
widzą w Macedończykach — najpra-

ŻYCZĄCYM
bezinteresownie załatwić wszelkie polece.
Wyjazd 1.X r.b. Wileńska 25
i nia m,na 3,Łotwie.
godz. pn. 12118 p.p. Agronom.

+++,

i najsuten'yczniejszych
wowitszych
Wśród Serbów, rzutkich ruchlirodaków. Faktem zaś jest tylko, że wych, pomysłowych niemają
MaceMacedończycy ciążą, zby się tąk wy» dończycy co robić. Boją się Serbów.
razić, ku Bułgarji i Bułgarom wyry- Wiedzą, że w życiu publicznem
nie
wając się z pod panowania Serbów. dotrzymają im kroku.
Prawie wyrazić się wolno, że za cenę
Podłoże kwestji macedońskiej nie
się gotowi byliby jest bynajmniej nacjonalistyczne
tego wyrwania
. Ma:
poprzestsć na tej lub owej autonomii cedończycy nie tyle pragną żyć sa-

w granicach Państwa Bułgarskiego,
Bułgarowie to naród chłopów;
zaufania
czytanie ustawy z powodu
i stanąć na tyński (ZLN) referował ustawę O ra- Trzecie
W związku
ze zgloszonemi potrzeźwych,
pracowitych, spokojnych,
prawkami i uchwalami komisli
bud- stanowisku, iż wyciągnie konsekwen- tyf:kacji traktatu
przez Ukraińców i kogwarancyjnego
z zgłoszonego
żetowej zabrał głos min, skarbu, który cje, gdyby Izba sumy
skreślonej Rumunją. W dyskusji zabrał głos munistów protestu nie odbyło się, zdolnych bardziej do wybuchów
fazajął stanowisko w imieniu rządu w przez komisję nie przywróciła. Co do pos. Balin (Niez. Part. Chł.),
z porządku dziennego natyzmu niż do entuzjazmu. Są to
prote- Po zdjęciu
stosunku do poszczególnych popra poprawki do artykułu 3 go, określającej stując przeciwko ratyfkacji traktatu. sprawozdania komtsji skarbowej o przeważnie materjaliści,
W
te Ыи
wek; co do skreślenia w art. 1-ym sumę globalną wydatków na czwarty
Pos. Balin, mówiąc o Rumunii podatku wyrównawczym posiedzenie
Turcy
pchnęli
masy
chłopskie
garskie,
sumy 12,330,000 złotych z uzupełnia- kwartał na 450 miljonów złotych, użył takich zwrotów,
iż przewodni- zamknięto.
nie
poprawka
ta
iż
zauważa,
minister
od
ich
wypierając
Macedońc
zyków,
Jacych kredyi6w
dla M-stwa Spraw
Następne posiedzenie wyznaczono
czący wicemarszałek Dzszyński zwró*
Wojskowych, minister wskazuje, iż była podyktowana względami rzeczo cit mu energiczną uwagę o obowią” na dzień 30 b. m. o godzinie 4ej siebie. Jest już ich obecnie w Bułgarji
kredyty te w
drugiem czytaniu na wemi, chociaż była wysunięta pod zku grzeczności w stosunkach
dziennym przeszło 300.000. Ruchliwi są, przedmię- popołudniu. Na porządku
poprawki
komisji budżetowej kwesijonowane powszechnym hasłem oszczędności dzynarodowych i zagroził, iż wrazie znajdują się ewentualne
nie były, skreśjenie nastąpiło dopiero Już z tego
chociążby powodu, iż kontynuowaria podobnego przemė- Senatu do ustawy o prowizorjum siębiorczy, do handlu skorzy, Dobrze
PoBułgarów.
w trzeciem czytaniu. M nister wska- poprawka ta została wysunięta z tej wienia będzie zmuszony odebrać mu oraz trzecie czytanie ustawy o raty- im się dzieje wśród
wcisnąć się w najbardziej
pol: trafili
zuje, iż dotychczas nie było wypadku, samej strony, co poprawka
do art, głos. Przemówienie
swe pos. Ballin fikacji traktatu gwarancyjnego
trzeba ją trakiować jako po- zakończył wśród energicznych
pro- sko-rumuńskiego. Równocześnie Mar- „miarodajne* sfery. Dyplomaci
aby wydatki dokonane przez rząd
i 1go
buiRadę

i tabelowe

os- katolickości

dowód braku

ciała ustawodawcze,

i 3-ej 30

i z miastem Sa- tatni uchodził za przewódcę filjalnego
loniki (wszystko to dziś jest pod komitetu — beriińskiego.
Pod najświeższą datą p isały gaze- kowiec.
panowaniem greckiem); na zachodzie

Kl. Ukr.) (ks. pos. Okoń) (Chł. Str.
i poseł Taraszkiewicz (Kl. Nieważnych głosów oddano 10.
RO
iał.).
podirzymując
jednak
Ratyfikacja traktatów z Rumunją.
Replika min. skarbu.
W dalszym ciągu pos. Czetwer- obecnęgo w łoży posła rumuńskiego.

Onieczność państwową i dlatego
głosować
będzie za prowizorjum
Oszczędnem,

odda głosu za przedłożeniem rządo-

2-ej

zostanie
dokonał „egzekucji* na osobie serb* się pogłoski że pos. Patek
mianowany posłem w Moskwie a pos.
skiego
wpływowego
dziennikarza
Kętrzyński uda się do
Rzymu
na
Popowicza, zamordowując go w biały Re
9 p. Kozickiego który ma ustą:

rzecz
Chalcidice

Votum nieufności.

zbliżających się bistej.

innym
Stron-

cyfrowe

Pos.

prosta z całym przy: tow, Michajłow i Korajew. Ten

_ wyborów, Klub mówcy stawia wnioPos. Popie! (NPR) stawia rządowi
Z kolei przystąpiono do głosowania nad
wnioskami pos.
Sek o votum nieufności dla tego mi- cały szereg zarzutów, między innymi,
o wyrażenie
żydowskiego
koła
i
Demokracji
Chrześcjańskiej
łów
nistra,
iż rząd nie dość energicznie zwalcza
Minister oświaty zamyka szkoły drożyznę i klęskę bezrobocia—nie votum n'eufności ministrowi wyznań religjnych i oświecenaa pu
polskie na Kresach i oddaje
narodowościom
te szkoły.

na stronie

Nowe pismo.
mie i prowadzi tam jakieś narady z
przebywającym w Wiecznem Mieście
WARSZAWA, 23./X. (żel. wł, Słowa)
wybitnymi rodakami. Podobno na Dziś ukazeł się pierwszy numer pisprzez p.
tych naradach postanowiono w dal- ma „ABC* redagowanego
szym ciągu działać terorem. Grupę Strzetelskiego i Strakacza dotychczasowych współpracowników
„Rzecz:
północy i obej- patriotów macedońskich stale prze- pospolitej*
p. Korfantego. Pismo by

łego artykułu. Inne artykuły przyjęto
bez zmian w brzmieniu
zapropono
warnem przez komisję.
;
Bułgarja i Grecja i nie mają najmniej:
Świadczy o takiem wyczerpaniu właMarszałek oświadczył, iż o ile nie
wyzbywać się z całych
dzy ustawodawczej, iż rząd stara się usłyszy sprzeciwu, to trzecie czytanie szej ochoty
wskułek tego oprzeć
dzielnie
swoich
na rzecz... Macedońsię na społe- ustawy
0 prowizorjum
będzie
się
Wyczerpa* mogło odbyć jeszcze dziś na nastę- czyków, którzy w ciągu dziesiątków
czeństwie po za Sejmem.
nie ujawnia się w tem, iż ciała usia- pnem posiedzeniu, które on
zwola lat dobrze załeli za skórę
zarówno
wodawcze nie mają siły ani obalić po upływie pół godziny. Ponieważ
Serbom
jak
Bułgarom
i
Grekom.
na jego miejsce protestu nie było Marszałek zamknął
rząd, ani powołać
przypomnieć
nieustanne
swego, za którego trwsłość możnaby posiedzenie wyznaczając
następne Wystarczy
«wrzenia» w Macedonii.
ręczyć. W tym stanie rzeczy obowią- na godz. 9 min. 15.
zkiem jest leczenie stanu
prawnego
Komitet rewolucyjny usiłuje wszelDrugie pwsiedzenie Sejmu.
naruszonego przez wypadki majowe,
kiemi
sposobami przypominąć istnieWARSZAWA.
24IX. PAT. O
poirzeba
jest jednak leczenia głębonie
„kwestji
macedcńskiej* dyplomakiego, a mianowicie samego ustroju godz. 9 min. 30 mzrszałek otworzył
cji
międzynarodowej.
drugie
posiedzenie
Sejmu.
PrzystąUżywa
też
i przebudowy stronnictw,
Następnie
krytykuje _ działalność piono do trzeciego czytania ustawy chętnie dla swoich
celów teroru—i
na czwarty kwartał otrzymuje piękne za nadobne zarów:
poszczególnych resortów i zaznacza, o prowizorjum
iż Klub jego popiera poprawkę, aby r. b. Przed głosowaniem krótką de- no ze S.Jony
bułgarskiej jak od
wydatki klarację złożył pos. Zdziechowski,
w prowizorjum zmniejszyć
lata temu,
o 2 proc, co jest zawsze dokonalne. oświadczając, iż klub jego wnosi o Serbów i Greków. Dwa
Kończąc pos. Stroński oświadczył przywrócenie w trzecm czytaniu art, w sierpniu 1924-go zamordowany
iż stronnictwo jego nie widzi w tej 3 w brzmien u zaproponowanem przez został szef organizacji
1ewolucyjnej
ichwili dostatecznej siły, zdolnej do kemisję. W głosowaniu wniosek pos. macedońskiej
Aleksandrow.
Zastąpił
W rezultapaństwa. Zdziechowskiego upada.
utrzymania w ręku rządu
go
tryumwirat
(Michajłow,
ProtogeChrześćjańsko narodowi nie zmierzają cie całą ustawę o prowizorjum przyuchwalonem
w row i Prochristow). Ostatniemi cza:
prowizorjum jęte w brzmieniu
nad
przy głosowaniu
czytaniu,
to. znaczy
w sy w łonie samych
Macedończyków
stawiać wniosku o votum nieufności drugiem
do poszczególnych członków obecne- brzmieniu rządowem z wyjątkiem ar- powstała
kontrakcja
zwalczająca
go rządu. Uznając prowizorjum bud- tykum 3 go, który skreślono. Artykuł V. M. R. O Nowym
tym
wrogiem
na kwartał
żetowe za konieczność państwową i tem głosi, iż kredyty
przyjmując je tylko w granicach ©- czwariy mają być otwierane drogą są komuniści macedońscy, pozostakreślonych tą koniecznością i z za- miesięcznego ustalenia ich wysokości jący w ścisłym kontakcie z rządem
strzeżeniem, iż w przyszłości za w ten sposób, aby suma wydatków sowieckim w Moskwie, a mający
miesiącach nie swoją siedzibę—w Wiedniu. Uni to,
przekroczenie budżetu bez uprzed- w poszczególnych

dotychczasowych sił kierujących na- niego zaaprobowania ciał ustawosuwa myśl,
iż rząd
stara się o to, dawczych — ministrowie mogą
być
aby osadzić na tych stanowiskach pociągani do odpowiedzialności oso-

9 8

Sejm

Kwestja macedońska

mies'ąca'h w każdym razie nie przyjęto jedynie poprawkę pos. Pola

przekraczała

Rynek

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych

wniosek do votum nieufności dla
stłąpiła do dalszej rozprawy nad pro- ministra
oświaty i ministra spraw
| gysorjum budżetowem
na czwarty wewnętrznych.
Glosowanie.
się z sobą granice Jugoslawji, Butkwartał.
:
W sprawie prowizorjum budżetoPrzystiąpiono do głosowania. W garji i Grecji Oczywiście, nie byłby
' Pierwszy zabrał głos pos.
Mora- wego mówca popiera wniosek kom- głosowaniu przez powstanie do art.
to mały
jakiś punkt.
Macedonja
<czewski (PPS). Omawiając prowizor- promisowy, to jest aby
w artykule lego odrzucono wszystkie poprawki
niepodległa
rozciągałaby
się od
jum budżetowe poseł
zauważył,
iż pierwszym ograniczono sumę wydat
zmierzające do skreśenia tęgo artywchodzimy w okres aktywnego
bi- ków do 450 miljonów złotych
mniejwięcej
miasta
jugosłowiańskiego
oraz kułu, a więc poprawki
pos. Kował
(Z okresem

— ul.

POWIATOWA—
ul. Mickiewicza 24

by — spytaj.
prosi o przyjęcie
prowizorjum
w my — mógł
terytorja
taki kraj
suwerenny „dywersyjnemi* ' niepokoił
brzmieniu
rządowem, oświadczając, powstać?
Dobrudczy.
To
znowuż
rozchodzi
Odpowiedź
nie
trudna,
iż w przeciwnym
wypadku rząd po
że jeKomitet
rewolucyjny
mzcedoński
wy- się na świat cały wiadomość,
trzeciem czytaniu musiałby wyciągnąć
den
z
tryumwirów
macedońskich
geobraża
sobie
niepodległą
Macedonję
konsekwencje.
leżącą akurat gdzie obecnie schodzą nerał Protegarów znajduje się w Rzy*

OBRADY SEJMU.
Dalszy

oraz

— ul. Rynek 19
— ul. Piłsudskiego

ST. ŚWiĘCIANY

OGŁOSZEŃ:

za tekstem

1

Macedonja, jak wiadomo, na żad- Aleksandrowa, za co zemscjli się
WARSZAWA, 24,X (żel. wł,Słowa)
wyższe od wydatków dokonanych w nej politycznej mapie Europy nie macedońscy nacjonaliści zamordowu*
Poselstwo w Tokio
zaproponowano
każdym
z innych
kwartałów roku istnieje. Głośny
dziś na świat cały jąc w Wiedniu Ponicę a w Serbji objąć b. posłowi naszemu w Chinach
bieżącego
tylko o 27 miljonów zło- macedoński narodowy komitet rewo- Sokolarskiego i Michewa.
p. min. Targowskiemu który jednak
"tych O ile od tej sumy odejmiemy
Komitet rewolucyjny macedoński odmówił. W dalszym ciągu utrzymują
noszący
oficjalną
nazwę
0 miljonów
wydatków
powodowa- lucyjny,

Kończąc

EET A

2

CENA

nie zwraca:

ymisja gabinefup.Barfia

POSTAWY

STOŁPCE

Mackiewicza 63

desalicziej cena pojedynczego

Oniata

WARSZAWA,

ul. Majora

ul. Ratuszowa

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY —-ul. Wileńska 28

garscy,

generałowie,

nauczyciele —

modzielnie i niepodlegie jako

naród

ile toczą z Bułgarami, Serbami i Gre:
kami walkę o — materjalny byt, o
prawo do ekonomicznego i kulturai-

nego rozwoju, o stanowisko
na
Połwyspie Bałkańskiem, bo dziś fak-

tycznie tylko w Państwie Bułgarskiem

jest miejsce dla

Macedończyków, a i

to jeszcze Bułgarzy zaczynają bardzo
krzywo na nich patrzeć, na przyby:
Szów, na intruzów...

Tak jest lub owak, kwestja macedońska weszła znów na porządek
dzienny najpilniejszych, powojennych
Spraw w Europie. Nie dlatego aby

w przeważnej mierze Macedończycy. od jej rozwiązania miała np. zależeć
Na całe wogóle życie publiczne w poprawa ogólnej w Europie sytuacji
Macedończycy lecz dla tego, że dalsze zbywanie
Bułgarji wywierają
Pamiętna chłopska kwestji macedcńskiej.. notami dyplo:
ogromny wpływ.
dyktatura Stambolijskiego była fak- matycznemi utrzymuje na Połwyspie
tycznie odruchem bułgarskich, rolnych Bałkańskim ognisko fermentu djablo
autochtonów skierowanym przeciwko podobnego do — prochu.
napływowi Macedończyków.
Jacz,

—
Na wschodnim

Z podnórza tej góry
od

Reformowanego.
Dnia

Słowa —
Zelwa pow.

wielu

stoi

mieszkańcy

lat kopali

delegacja

i ten kościołek
a parafję
Zelwiańską skasowały.
Katolicy Zelwiańscy
nie ustawal-

w zabiegach o pozwolenie dokończe-

i wy-

nia budowy rozpoczętej świątyni popróżnicy.
Po ogłoszeniu
w 1905 r. przez
rząd rosyjski tolerancji religijnej, katolicy tutejsi
nabrali śmiałości;
do
sami, podrywaejąc górę. Znaczna część środka rozpeczętej budowy wniesiojej jesienią r. z.i na wiosnę r. b. za: no obrazy Święte, pośrodku
postawaliła się, następnie Ścieki deszczowe wiono krzyż drewniany
i urządzono
wyźłobiły miejscami wyrwy, z któ- prowizoryczny ołtarz. Na dowód swej
rych
znów
mieszkańcy
dobywają lojalności względem rządu powieszo
czysty płasek i tak powoli odległość no portrety carskie, Tu w dzień i w
od brzegu góry do kościoła, obecnie nocy modlono się i śpiewano pieśni
jakich 60 metrów. na oczach zmniej: nabożne.
Widząc to proboszcz praSza się i nie obejrzą się mieszkańcy, wosławny Jankowskij w tych że mu-

ta

zjedzie

na

dół, a rach z drugiej

właściwie runie do jamy.
Obok kościcła jest cmentarz,

strony postawił

wileńskiego

w

ołta-

rzyk prawosławny
i poświęcił go,
chcąc tem zaznaczyć prawo władania
któ:cga jak i do kościoła prowadzi — posiadania przez prawosławnych
tylko scieżks, obecnie już nad samą temi murami.
wyrwą boczną
е
:
Następnie wyjednał od rządu ro:
Zaznaczyć
należy, że kościół i syjskiego zapomogę w kwocie 9 000
ogrodzenie
jego murowane
są po- rubli i przystąpił energicznie do wychylone na zachód t.j w stronę gdzie kończenia
tej budowli
na cerkiew.
° góra zapada się. Na frontowej wieży Na dzień
2 stycznia
1907 r. prokościoła część blachy, którą jest po- boszcz Jankowski nakazał swym pakryią wieża, oderwała
się już dwa rafjanom „dostawę
kamieni dla dal.
lata temui wiatr urządza z niej grzmo- szych robót.
ty. W r. z. w czasie procesji na BoZaznaczyć
trzeba, że w 1000 r.
że Ciało oczy wiernych wkraczających katolicy wyparci z murów rozpoczędo kościoła
były zwrócone
mie do tego przez
nich budowę
kościoła,
nieba ani
na monstrancję,
a na tą pobudowali
na rynku
tymczasowy
wierzyczkę, z której oberwana blacha drewniany kościołek, w którym nabogroziła albo poranieniem albo zabi- żeństwo odprawiał ks. Kluk,
ciem, a był tego dnia silny wiatr.
2 stycznia 1907 r. o godzinie
6
Gdy zwrócono uwagę ks. probo rano ks. Kluk odprawił specjalne na:
szczowi na niebezpieczeństwo z racji bożeństwo I po odśpiewaniu „Święty
nieprzybicia
oderwanej
blachy i na Boże”, parafianie wyruszyli
ku
mu:
ewentualne uszkodzenia poważniejsze rom wznószonej świątyni, aby
tem
świątyni—naiwnie odpowiedział: „jak wystąpieniem zaprotestować
przeciw
tam się dosteć",
postępkom parafian prawosławnych.:
Przypuszcza widocznie ksiądz pro Furmanki z kamieniami
zaczęły
boszcz, że wierzycę tę budowali i po* nadciągać i zatrzymały się przed tłukrywali dach i na cokole jej stawili mem katolików w końcu miasteczka,
Krzyż nie ludzie a duchy.
o kilkaset kroków od górki cmentarNa to, że kościołowi
temu grozi nej. Naraz zjawił się oddział konnych
w krótkim
czasie zwalenie
się do i pieszych strażników w liczbie około*
miasteczka nie reagują ani proboszcz, 40, w przeddzień
sprowadzonych z
ani jego zwierzchność w osobie księ- Wołkowyska, Wszczął się krzyk
od
dza dziekana woikowyskiego ani też którego konie przy wozach sploszyly
władze administracyjne.
się i zaczęły zawracać. Policja kazała
do

GENEWA,

b. r.

składzie:

tendenta Ks. Michała

Wołkowyski.

wozili
piasek.
Powoli
część góry
została zniwelowana. W roku zeszłym
gdy gmina zabrukowywała część placu targowego wywożono piasek та-

jak świątynia

18 września

nia Synodu

końcu miasteczka zamknęły

Zelwy na dość wysokiej
górze
murowana Świątynia katolicka.
miasteczka

0 autokefalję kościoła Ewang.- Zatarg chińsko-angielski

fakty.

Korespondencja

Л^г 224

z

ramie:

na forum

Ligi Nar,

24.!X. PAT. Delegat Chin przedstawił Zgromadzeniu Ligi

ostatnie wypadki w Chinach,
oświadczając, iż kanonierka
i
angielskie bombardowały 5 b. m. miasto
chińskie,
zabijając

krążowniki
około 100

Ewang. Ref. żołnierzy i około 1000 osób cywilnych,
zmuszając artylerję chińską
do
Jem. Superia- odpowiedzi. Lord Robert Cecil odpowiedział
na to, iż nie potrzeba žad.
Jasirzębskiego, nych instrukcyj w tej sprawie, zapewnił

jednak, iż expose delegata chiń.
skiego jest całkiem odmienne od tego, co w tej sprawie wiadomem
jest
Prezydenta
Konsystorza
Bronisława
Anglji. Lord Cecii dodał,
oświadczenie tego rodzaju nie może w żadIżyckiego Hermana i Kuratorów
Sy- nym rązie przyczynić się doiż pokojowego
załatwienia zatargu.
nodu
Witolda
Czyża i Eugenjusza
Ks. Kaznodziei

Jana

Kuraniowskiego,

Falkowskiego,

złożyła

na

ręce

ciołem wileńskim

Ewang. Ret., akces

treści następującej:

„Kościół

nasz

Księstwa

swą

cia

1557

Litewskiego)

datujący

działalność

r. (założony

Mikołaja

Czarnego

którego

od

14

wypadkach udzieliła zezwoleń zawieszoaym w urzędowaniu fuskcjonarjuszom niemieckim do podjęcia pracy urzędowej.
BERLIN, 24 IK. PAT.
Gabinet Rzeszy
zaaprobował
jednomyślnie
stanowisko zajęte przez Stressemanna w rokowaniach z Briandem.

Konferencja w San-Szbastino. u

przez księ:

Radziwiłła)

ugruntowany
pracą
i
polskich krzewicieli
słowa

prawa

KOBLENCJA, 24 iX, PAT.
Oficjalny komunikat komisji Rzeszy dla
terenów okupacyjnych zawiadamia, iż w wykonaniu umowy
z dnia 10
września nadreńska komisja międzysojusznicza cofnęła w 29 wypadkach ,

Ewangielicko Re- zaś w 23 innych

nieprzerwaną

grudnia

ofiarami
Bożego,

usankcjonowane

PARYŻ, 24 IX. PAT. «Matin»
odbył z Guerrną

którego

b. zaboru rosyjskiego

w Wilnie, jako
swej

najwyższej i zwierz-

władzy,

z

zgłasza

celem

Rzecząpospo

litą
zgodnie$ z art. 115 Konstytucjiji
czypospolitej Polskiej",

W

konferencji tej przywiązują w Hiszpanji wielką wagę.

PARYŻ,

24 IX. PAT.

Bilans

banku

fraacuskiego

za ostałai

roku 1020 władze

WIEDEŃ, 24. IX. Pat. W odpowiedzi na depeszę ministra
Riczynskiego, wyrażającą podziękowanie za gościnę austrjacki minister rolnictwa
Thaier wysłał na ręce ministra Raczyńskiego depeszę nas'ęsującą:
Duiękując uprzejmie za Pański serdeczny telegram rad jestem iż Wasza Eksce*
lencja i jego towarzysze podróży odnieśli
z pobytu
swego
w
Austrji
tak korzystne wrażenie. Podobnie jax Wasza Ekscelencja, i ja także będę
wSpominał z przyjemnością pańską życzliwą wizytę.

stosunki

Nikt tam nie mówi
KROLEWIEC.

24;X

rję:

Na górze

becnie

stoi

cmentarnej,

Strzelali i w podwórzach do uciekających a nawet w okna domóstw.
Mieszkańca—roinika
Wincentego
Kononowicza
zabito na ogrodach

gdzie o- poza domem.
sta
Gdy strzelanina ustała isprawnik
liczący około Radeckij i prystaw
Dudarenko wraz

omawiany

dawniejszy

do bezbronnych katolików. Pierwszy
strzał dał sekretarz isprawnika niejski
Konacewicz. Katolicy zaczęli
uciekać
a za niemi biegli
pędzili na koniach
strażnicy strzelając do uciekających,

pruskich.

kościół

kościołek

400 lat. Kościołek ten nie nadawał się

ze

W tym to 1860 r. na jego miej:
scu pobudowano
kościołek tymczasowy ze słupów,
przepiatanych gałęźmi i słomą i jako tako otynkowano. Za staraniem ówczesnego proboszcza ks. Kocyka rozpoczęto budowę
murowanego kościała na tejże górze.
Do r. 1863 budowa
doprowadzona
była do wysokości okien. Gdy wybuchło powstanie władze zabroniły dalszej budowy,
a w parę lat potem

miejscu mieszczan Zelwy
a
wicie:
Michał
Malinowski,
Archimowicz, Józef Nowysz,

strażnikami

zajęli

się

aresztowa-

raz,

dzień

dwa

do

probos:cz odprawia

na rok

nabożeństwa;

Zaduszny i w

lipcu

na

tych dniach komisja sejmu pruskiego

są

w

piwnicach.

Katastrofa
3 osoby
PRAGA,

24 IX. PAT.

Wśród

aresztowanych

się

się

Śmierć

ponióst pilot jugosłowiański

W2cki Jugovic oraz pilot czechosłowacki
na ników odniosło lekkie raay.
pa-

Powrót

ś przedstawicielu ?
poszukuje firma zagraniczna do samodzielnego prowadzenia
Oddziału
w Wilnie. Artykuł w całej Polsce
dobrze

wprowadzony,

pełne

inicjatywy,

sprzedaży,

Osoby

rutynowane

energiczne

B

tylko

w

i inteligentne

<Słowo»

w

pod: «Siła pierwszorzędna».

Wrażenia

* Ф

teatralne.

Caillavet i de Flers: «Miłość czuwa»
(„L'amour

veille*)

Komedja

w

Grodzieński Sąd
tych oskarżonych
resztę uniewinnił,

Okręgowy
skazał na

tu katastrofa

lotnicza

na lot-

w

Grodnie

p.

Giedrojć oraz inni adwokaci

4 ch

aktach—w Teatrze Polskim
Skoro tylko dowiedziałem
się z
gazet, że the rihgćt honourable sir
Thaddeus Łopalewskt*) znudził się na

zramolićl?

Że

p.

cmentarz,

Po przemowie

tej

ze

czono 30 X 1917 r. ale ma się ro:
zumieč
bez zasiłku ze sirony rządu

czony

konał

na cmentarz

i ks. dziekan

poświęcenia,

do

pczem pošwię-

nował

„Boże

coś

Polskę*

w tym
stycznia

i z

zastałem

w

mnie
wtórzyło, doskonale
artystom: najdrogocenniej-

teatrze

huk;

wszystko

tym

hymnem pracesja podeszła do wspól.
nej
mogiły poległych
w 2 stycznia

1907

W. N.

a z ofiar parafjan.

dookoła
grającym

szanownego

kolegi

był

wynikiem.

czego?

Odpowiem
i

dwoma

przykładami.

Oto recenzent ' pochwalił
jej wystawienie.
Nawet

„pochwalił"

lecz

tylko

nie

Flers

czekać

się bawi

na

„Bolesławie Śmiałym* lub na «Wyzwo-

leniu» niż na sztuce całej w
przemiłych, subtelnych a bywa, że i impertynenckich uśmiechach dwóch naj
rodowitszych

przedstawicieli

Uspokoiłem

się,

pozostali

najlep-

Caillayet

sobą;

i

de skiego,

publiczności

®) Najbardziej dżentelmenskie dobieram
tytułowanie, aby muie zarzut nie spotkał,
że z mniejszą poczynam sobie kurtuazją
z kolegami

w prasie niź np. ezłonkowie

dyńskiej House

of Cemmons.

lon:

W

nocy z dniae23

czekać
miesiąc,

dzień,
czekaś

czekać dwa,
rok, czekać

lata całe... aż się spodoba
zawilač do nas z Grodna!

Reducie

Tymczasem—trzeba przecie „choč
czemkolwiek“ žyč? Prawda?

Owóż mniemam, że odruch
<

mego

przcu-

|

eksperymentu

trwał,

po-

|

obo-

|

jak

wiedziano wyżej, do roku 1923, bo:
wiem w
miesiącu
sierpniu
tegoż, |
wyszła druga, znacznie
rozszerzona
ustawa o przysposobieniu wojskowem |

prowadzenie wychowania

oraz pracy

kulturaino-p0-

na

mecha-

Tak

sow. ma
rystyczną,
polityczną
gromnej
ustrojów
ale stało

jeszcze jedną cechę charaktemianowicie jest instytucją |
w przeciwieństwie
do 6: |
większości
apolitycznych
p. w. w innych państwachj
się znów
dzięki
sp ecjaine
|

więc

p,

w.

w

Rosji

państwa.

szczegółowiej ujmuie

następna

o godz

lasach.
Urządzona obława przez dwa
"ie dała pozytywnych rezu tatėw,

p'utony

ustawa

z września

r.

OTW

DESCE

335

nieznani

080:
rewoiwery

st<cji
Lidy.

policyjne

dotychczas

niech ci nic nie będzie dosyć
pię:
knem, dosyć dobrem: Takiemu—bę-

:

Może

kto był

zauważyć,

lat,

przyczem

które

zmilitaryzowane szkoły

wersytety,

mieli -

w

zamian

r

średaie i uni-_

za

co

zresztą

skracany jest późniejszy czas służby
wojskowej. Samo kierownictwo p. w.
zostało przekazane generalnemu
in-_
spektoratowi armji, a rolę wykonawczą

sp.lniają poszczególne

zarysach p. w.

dywizji

okręgi
i

pomimo

w

w Rosji

jednsk tak

woje

terytor-

:

ogólnych

sowieckiej,

kategorycznych

ustaw, aparat p. w. nie daje zadawal
niających rezułtatów, zwłaszcza z po”;

wodu małej ilości broni,

przyrządów

Czyś zamówił

Ф

już ogłoszenie

4

Łowieckim

W

|

Numerze?

„głowa?

ę

00000000000000000$

о я ал ва
€g

A AU E E IS
e

Ž

z Zawalna

Górnośląskie w
naejiepszym gatunku

w różnych

ilościach

Hand, Komisowy

Wyrafinowany

do

gramic—np. u Woltera.
miara, gracja i

21 lok. 15 (od Drw. Rynku),

S—URREMAANENANANAWAM
Lekarz - dentysta

Ch.

Krasnosielski
21.

Zakład

Mickiewi-

gorsetowy „JEANETTE“
cza Nr 22.
Otrzymano nowż modele pasów.
Pasy gumowe,
lecznicze i specjalne
do odm. stanu.
Obstalunki według przepisów lekarzy.

ostatecznych

Pełna

smaku

delikatność —to

4

bornej kuchni francuskiej. Apo obrusie, tu i owdzie od łokci pomiętym,

trzy walają się kruszynki —

soli attyckiej. I
Kto ich nie może dostrzedz, — tego |
mi žal.
!
się nie mylę, definjowai go Lamarti“
Pogodny epikureizm, o lekkim, |
dystyngowanym uśmieszku sceptycz- |
ne, > la gróce du bon sens.
ełno tei gracji Ścisłego racjona- nym, sentymentu tu i owdzie wijąca|

przymioty podstawowe tego, co utarło się zwać: l'esprit francais. jJeśt!

lizmu w owej pjance szampańskiego
wina, co zowie się „L'amour veille*.

szałek

Villeroi

przegrywa

echo

Mar-

_ bitwę.

się wstążeczka

Watteau;

o kolorach

z

epigramatyczna

obrazu|

pointe'a |

przelatująca..
mimo nosa, jak ostra A
strzałka; tyleż humoru sytuacyjnego
ile djalogowego; nieodzowna ciocia:

Ludwik margrabina o doskonałem sercu, sinaszym wieku nie ma się wych włosach i temperamencie... swojej
mu

już szczęścia!” Nie jest że
złote półmiski, rzekł

tenże

to szczy-

jakiegoś
szczeroLudwik

Mój Bożel Nie chodzi o treść tej XIV-ty żartobliwie do swego bufona:
szktuki Cailiaveta i de Fler- „Słuchaj, ten cały plaż (Co
znaczyć
sa—lepiej lub słabiej skrojonej. Kwin- może zarówno: danie jak półmisek)
tesencją każdej sztuki Caillaveta i de to dla ciebiel* A sprytny i nie w
Flersa jest specyficzny, niezrównany ciemię bity Steńczyk francuski: «Czy
esprit fransais. A co to jest: l'esprit razem z trzema na nim kuropatwami,
francais,
:
Najjaśniejszy panie?». Niebyło
rady.
recenzję
któś, któremu
się sztuka
Nie jest -to .bynajmniej—jak wia- Żert kotszował króla szczerozłoty pół:
podoba.
Nie podziela najzupełniej domo—tylko: do wcip. Sypanie kon- misek, Oto czego pełno w komedji
opinji recenzenta
lecz
rąbanie
na ceptami
a dobremi, jak z rogu
ob: Caillaveta i de Flers'a,
odlew imponuje mu. Hml.. — myśli fitości... jeszcze to nie tol Jest to dar.
Komedja Cailleveta i de Flersa —
sobie—licho tam wie., widać musi Coś, co zorjentowawszy się błyska- powtarzam: bez względu na to, lepiej
jednak być w sziuce jakiś feler.. Ho, wicznie w sytuasji, błyska—i trafia lub słabiej skrojona—to jak ta kolacja
hol Taki
recenzent
to się przecie w samiuteńkie sedno. Toesprić fran- wydana
z najautentyczniejszej, wy.
lub owej

dwóch

ul. WIELKA

że odbiegliśmy „od
przedmiotu*? tem delikatności? Podczas
mianowicie od sztuki Caillaveta i de bankietu, gdy obnoszono
Flers'a.

tych

własny).

XIV:ty—w
łaskaw

życia,

IgnacyDuchnowskii
S'ka

„Marszałku —powiada

*

roku

dostarcza Dom

Bank prowadzi wszelkie operacje w zakres bankowości wchodzące!
Przyjmowanie wkładów na r-ki bieżącei specjalne. Rachunki oszczędnościowe od 50 zł. oprocentowaue 10 proc. rocznie. Udzielanie wszelkiego
rodzaju pożyczek, przekazy, inkasa.
Kupno i sprzedaż papierów procontowych 2kcji 1 walut,

cais.

21

wyszkolenie centralizuje się w obozach

70000000000000000006

Towarzysio Spółdzielczych

rznie bez pardonul

do

p. w.

do
wyszkolenia
i wyekwipowania,
przydzielonych do dyspozycji kierow*
nictwa p. w.

п к

zna? Skoro

19

|

p. w.

1925

czas przechodzenia

Tak się przedstawia

a

Oddział w Wilnie, (Dom

Ustala ona

jalne).

pociąg.

na 24 b m

|

litycznej

skowe (korpusu,

WSkutek opóźnienia pociągu, oraz gęstego
pairolowania
toru
Przez posteruuki policyjne — zamach nie udał się zupełnie —
23 osobnicy
poznani — uciekli, ukrywając
się w pobliskich

zgani!, zachwianego prestige'u,

nie „zrąbał”. Ktoś przeczytawszy „co
pisało" w gazecie,— idzie do teatru.
l... nie podoba
mu
się sziuka!l Z
pyszna wówczas ma Się... recenzent.

szego esprit gaulois, lub, jeśli kto
woli, francuskiego dowcipu?

lepiej

czechosto-

sztukę dą mówili ludzie—niczem nie dogo- Jest to jakby najautentyczniejsze
nie to dzisz! I taka opinja, to gwarancja nie: złotego wieku esprit frangais,

przepraszam,
na wzgórzach
igdy mu ów ktoś nie zapomni
Pohulanki. Cóż winni Caillavet i de „doznanego zawodu*. Tak. Odłąd
Flers,
że wciąż jeszcze teatr na wy. będzie uważał za
ba i bardzo oweżynach Pohulanki na mur zamknięty? go nieszczęsnego recenzenta, któreNie może przecie calutka wileńska mu oburza się—łaka sziuka mogła
publiczność teatralna zalegać w sza- się podobać!! I to ma być „krytyk
rych opończach wzgórza przed zam- teatralny"? Ależ to skończony idjotal
kniętym gmachem
Pohulankowym i, , lnną jaką sztukę krytyk, przeciww nastroju duchowym
p, Łopalew- nie, zrąbał co się zmieści. Czyta

teraz już o wiele

Napad

raczej, metody. Polega ona na głębo:
Proszę sobie zapamiętać: gorąca,
kiej znajomości psychicznego
sto- bezwzględna pochwała—nie imponuje;
Szym, pełnym chichotem przelatującym sunku publiczności do recenzenta.
śmiała, bezwzględna,
pewna
siekie
raz po razu po calutkiej sali prze- Recenzent powinien z zasady, a bez
nagana—imponuje zawsze.
pyszne zakończenie pierwszego aktu ustanku — ganić; jeśli potrafi, nawet
chcesz uchodzić za autory*
„zrobiło swoje (jak nieskończoną już „rąbać*. Powinno mu się wszystko. tet Ergo;
krytyczny? QGań co się zmieści,
ilość razy!) publiczność sypała okia- dosłownie wszystko niepodobać, Dlaszukaj dsiury na całem, krzyw
się,

Łopalewski cie...

SSE

>

śpiewami

pomnik
zabitym
polacy. roku
2
Po zduszeniu tej „Kramoły* do- 1907 r.
kończono budowy cerkwi w 1010 r.,
Po ukończeniu ceremonji poświę.
a w r. 1011 pozwoliły władze kato- cenia cmentarza
ks. dziekan zainto-

„L'amour
veille*
Caillaveta
i
de skami
a p. Kuszlówna
talentami,
"Flers'a — natychmiast niebacząc na jedna śliczniejszą od drugiej—nikt nie
przewlekające
się, dokuczliwe nie- widział ładniej wyglądającej p. Piazdrowie (ach, to jesienne przesilanie skowskiej—i wszystko to jeszcze nie
się dnia z nocą,
czy jak się tam to dogodziło surowemu Zoilowi z ulicy
zowiel)pośpieszyłem choćby na trze: Jagiellońskiej]
cie z rzędu przedstawienie do Lutni,
Myślę, że nie jest to uderzenie
Czyżby się Caiilavat i de Flers mieli na śledzionę .. tęsknoty za misterjami
tak już z kretesem zestarzeć, stetry- wielkiego
repertuaru
na Montsalva-

czeć,

na

Kazimierz cił na cmentarzu postawiony

Ukon-

major

Kostrba ponadto dwuch

w obszarze około 4 ha. Odbyło się bnicy w sile kilkunastu osób, uzbrojeni w karabiny,
dokonać
napadu
w
okolicy
nabożeństwo w kościele parafjalnym, i granaty ręczne usiłowali
a potem
procesja
do kościoła na Skrzybowce na pociąg osobowy, zdążający z Warszawy do

:

nych bronił ówczesny adwokat przysięgły a obecnie prezes Sądu Okrę-

por. Nogovin,

por. Orlińskiego.

Sąd Apelacyjny (Sudiebnaja Palata) nabożnych pieśni ruszono na grunt
wyrok skazujący uchyli. Oskarżo: graniczący z cmentarzem a przezna.

ny obecnie parafjalny kościół

Wilnie

Ф Ф + + Ф Ф Ф

Chwieduk —

slawny. Pod sąd oddano 22
ków pod zarzutem udefzłu w

likom pobudować kościół na drugim
końcu miasta. Pobudo wano murowa-

Zgłoszenia z życiorysem kierować

do Administracji

bołwie niejaki

przeznaczonego

górce cmentarnej, gdzie ks, dziekan
wygłosił okolicznościową przemowę,
prawo- w której zaznaczył i podkreślił, że
katoli- siedmiu poległych są męczennikami,
parafja Zelwiańska ma
buncie. że w nich
część swych patronów i orę: downików do
areszt, nich polecił się modlić,

wicz i wielu rannych.
Podobno został tu zabity włościanin
wsi
Pod-

gowego

będą brane pod uwagę.

PZ

Jsnulewicz,
Wincenty
Komarowicz,
Emilja Malinowska i Michał Czernie-

gruntu

części

„przy:

klas

Ostainią wreszcie
zasadniczą
U- |
stawą ze stycznia 1926 roku
zostały

Od dłuższego czasu nabożeństwa skie por. Orliński, przybywający z Tokio.
duszę poległych w obronie
BDPS
tej
ESET
świątyni nie odprawiają się -bo
poświęcenia

stan

służyć w armji.

zabite, 2 ranne.

Wydarzyła

|

jących* ustawę, zresztą aż do
roku
1923 wykonywaną tylko
w
jednym
okręgu, dla celów doświadczalnych.
Tak więc przysposobienie wojskowe |
w Rosji sowieckiej powstało skutkiem
ustawy rządawej, a nie przez inicjatywę
społeczną.
Ten
początkowy

sie

lotnicza.

za

dokonał

ZSSR.
kwietnia

wprowadzającą

wojskowe

Jeszcze

miątkę odebrania prawosławnym
tej
sprzyja a
o ile pogoda
swiątyni,
WARSZAWA 24 IX. PAT. Liga Obrony Powietrznej Państwa podaje,
deszcz nie pada, bo
plebanja jest
iž w sobotę między godz. 13 a 14 ma przylecieć na lotnisko
dość daleko od tego kościoła,
Mokotow-

kowyski

w
z

szkolnych, tiwających cztery tygodnie
na rok, Takie same obozy
(tyiko po
12 tygodni) przec1odzą nadkontyngentowi roczników poborowych,
w cza*

umieszczeni

do odremontwania i został rozebrany niami kogo tylko spotkali. W rezul- dziny ich za ubogie.
W sierpniu r.b. ks. dziekan Wałokoło 1860 r.
SE tacie okazało się siedmłu zabitych na
mianoAntoni
Antoni

roku,

w.

znajdują się również ludzie, będący
w > areszcie śledczym i często nie772J"NJą
SIĘ ró:
SZ,
winni. Więzienie dla kobiet jest
przepełnione. W więzieniua pržeznaczonem
dla 45 kobiet mieści się ponad 100. Często wraz z niemowletami,

nasze ode-

cztery, pięć razy

Obecny

1918

sposobienie

strukturze samego

rym to roku objął parafję obecny ks, Mieuwaźnego startu samolot jugosłowiański Breget 19 zderzył się z Saproboszcz Jan Kryński, odprawiały molotem czechosłowackim. Oba samoloty spadły na ziemię i rozstrzaskały
roku.

ustawę

na

brały parafji
prawosławnej kościół
rozpoczęty budową przez katolików
przez nich i oddały
a wykończony

się nabożeństwa

p.

należy

fizycznego,

nisku koło Pragi. Wojskowa eskadra jugosłowiańska ziożona z 5 samoparafji katolickiej Zelwisńskiej.
Od tego roku w kościele tym, na lotów, która dokonuje rajdu okrężnego na linji Belgrad—Praga— WarszaA trzeba złemu zaradzić i to nie rozejźć się a gdy odrazu nie posłuzwlekając bo może być zapóźno. chano rozkazu zaczęła się strzelanina górce cmentarnej do r. 1923, w któ- wa—Bukareszt, zamierzała dzjsiaj raao odlecieć do Warszawy. Z powodu

Należy coś zrobić aby nie dopuścić
do dalszego
obsuwania
góry, lecz
nie dziecinnem pociąganiem
do odpowiedzialności
nieuświadomionych
mieszkańców, bardzo często nie katolików, za branie
w worki piaski z
pod góry lub z wyrw.
Kościół ten niedawno bardzo pobudowany ma swoją tragiczną histo:

początek

równoległe

o „białym terrorze“,

PAT. W

Za

uważać

zwiedziła szereg więzień w Prusach Wschodnich i stwierdziła, iż więźnio»
wie znejiują się w nieludzkich warunkach. Więzienie
w Wystrucie jest
pełne robactwa. Więzienia nie posiadają żadnej opieki lekarskiej. Więźaio-

Polską, wiew Królewcu
RzęRze-

w więzieniach

szej sowieckiej Rosji, nie mogą być
uważane za początek obecnego.
+

wiązkowej całą przedpoborową mło-_
dzież pracującą od 16—19 lat; została ona
podporządkowana sztabowi
armji sowieckiej, stwarzając jakgdyby
pierwszy okres wyszkolenia, dia pew
nej części ludności. Ustawa nakazuje |

Kurtuazja przedewszystkiem.

Potworne

Aczkolwiek eksperymenty i próby.
zapoczątkowania przysposobienia woj:
skowego,
będące
jakby
minjaturą
obecnego, były robione w Rosji już
przed
wojną
europejską
(oddziały
szkolne t.zw. pociesznyja roty) jednak
ze względu na brak ciągłości, oraz
specjalną
strukturę p. w. w dzisiej:

Objęła ona teraz już w drodze

tydzień

nie była ogra- wykasuje zmniejszenie się obiegu banknotów o 400 miijonów franków,

unormowania swego słosunku prawnego do Państwa akces do zawarcia

umowy

San Sebastiano,
iż król
polityki wewnętrznej i 2a-

Inflacja we Francji maleje,

za czasów

niczoną i tylko w przedmiocie orga*
nizacji władz kościelnych była ujęta
w art, art, 984, 985 i 086
Ustawy
Wyznań
Obcych
(tom XI. Zbioru
praw b. imp. ros.)
i samodzielność którego uzasadnia
się art. 111 i 115
Konstytucji
Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 go
marca 1021 r,
pomny
swych
czterowiekowych
tradycyj, jak również odrębności ka:
noniczno organizaczjnych
oraz swej
historycznej niezależności,
niniejszem za pośrednictwem Synodu
Ewangielicko Reformowanego
niej

donosi
z
konferencję, dotyczącą

poufaą

z0- granicznej kraju. Do

Stały przywilejami zgodnie z uchwałami sejmowemi, przez Króla Zygmun:
ta Augusta z r. 1563 i 1568,

niezależność

w Thoiry.

zarządzenia wydałające odnośnie do poszczególnych obywateli niemieckich

formowany na ziemiach wschodnich
Rzeczypospolitej
Polskiej
(b. Wiel:
kiego

Rezultaty obrad

Pana

Prezydenta Rady Ministrów
w Warszawie, w przedmiocie zawarcia konkordatu
między
Państwem a Koś:

[1234

Przysposobienie wojskowe
w Rosji sowieckiej,

ФФФФ

. Bolesne

o

o

ЕСНА KRAJOWE

y

b 2% $ +
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prababki; przekomiczny, zacny amant,
któremu
Się nigdy
nic nie udaje;

drugi, któremu się znowuż wszystko
za dobrze udaje; rozkoszna, rozpiesz*

czona panieneczka,
żywa jak
skra,
sprowadzająca na cały dom bajeczne

sytuacyj
komplikacje;
nieodzowny
proboszcz gdzieś z prowincji, szale*
nie sympatyczny, którego by się
chciało mieć bez końca

na

scenie...

Trochę figur epizodycznych z para”
wana, i jakiś matołek, obowiązkowy
monsieur le notaire, jakiś domowy
lekarz,

jakieś damy

przychodzące

Z

wizytą lub wielkoświatowe kwestarki,
tyle tylko ile potrzeba dla odmalowa*
nia środowiska..

a zawsze

z

dystyn*

gowanych sfer towarzyskich... Wszy”

GOSPODARCZY
ZIEM WSCHODRICH

lafiory 15 — 50 za sziukę,

pomidory 30 —

50 za 1 kg.
Jagody i owoce: borówki

25 — 30

gr. za

litr, jabłka 10—30 gr. za 1 kg., gruszki 10—
60, śliwki 40—50.
Cukier: kryształ 135 (w hurcie), 136—137

(w detalu),

Wywiad z p. Ministrem Rolnictwa

kostka

155

(w

hurcie), 170 (w

świeinej
organiracji
spółdzielczości, 50—55, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— detalu) gr. za 1 kg.
В
Ryby: Z powodu świąt żydowskich ryby
tak w Austrj Dolnej i jak
®
Styrji, 55, razowa 35—40, kartoflana 70.80, gryczana
na targu nie było.
przedewszystkiem w zakresie mleczar- 55—60, jęczmienna 55—60.
Drób: kury 400—500 gr. za sztukę, kurChleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proce.
stwa.
Z
tego
widać,
że kwestja 50—55, razowy 35 — 40 gr. za 1 kg:
częta 200—300, kaczki 400 —- 700.
młode
2gn Minister Rolnictwa dr. Aleks, wzmożenia produkcji
drobnych
goKasza manna amerykańska 150-160 gr. za 300—350.
z spodarstw zależy przedewszystkiem 1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70-80,
swoim
powracie
po
Raczyński
GIEŁDA WARSZAWSKA
na:
karzowi
dzienni
udzielił
Wiednia,
od postawienia
spółdzielczości na przecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczak
24 września 100 ©.
jęczmienna 60—70, jaglana 70—80.
stępujących informacji c celu i wy: należytym poziomie, co też nasze Mi- 50—60,
Mięso wołowe
140 — 150 gr. za 1 kg., Dewizy ! waluty:

Dr. Aleksandrem Raczyńskim.

>

nikach swojej podróży:

—- Celem mojej podróży do Wieau:
dnia obok forma!ności rewizyty

było

Rolnictwa

strjackiego Ministra

nisterstwo Rolnictwa

mości

staranna:

austrjackiego,

rządu

Zbiory

Cele te zostały

zupełności osiągnięte dzięki uprzej-

w

cielęce

Pomimo

sprzyjającej

gody, żniwa naogół odbyły

Ministr

b.

Thalera,

Leoben.

styryjskich

słacje doświadczalne,

Zwiedziliśmy
mleczar-

wielką

nię aprowidującą Wiedeń, targi bydła
4 trzody w Saint-Marx pod Wiedniem
mieliśmy

gdzie

portowanego
wego. Dalej

im-

sprzedaży

warunki

obserwować

osobiście

możność

z Polski inwentarza żywystawy
zwiedziliśmy

rolnicze w Tutln i Leoben w Styrji.
W drodze powrotnej towarzyszy:
łem prezydentowi Hainischowi, któ:

wystawie w
ry jednocześnie był na
zwiedeobsn Oprócz tych wystaw

zakłady
Europie,

młyńskie
także
największe w

dzilśmy
Vonwiller,

produkujące 350 tonn mąki dziennie
i 3 elewatory zbożowe różnych typów i przekonaliśmy się na miejscu
przy zwiedzeniu miejscowego elewamiasta
własność
tora, stanowiącego

po-

się

bez

osirożnie traktozboża, jak bardzo
w
projekty
wač naležy analogiczne

Polsce. Podczas
wiejski

elewator

Tullin o pojemności

mały

bowiem

gdy

w

współdzielczy

toan stale

200

S'ę opłacał i od 26 lat funkcjonując
bez zarzutu rolników okolicznych w

aajwyższym

co

zadawala,

Šopniu

to
nam sami ci rolnicy potwierdzili,
duży elewator wiedeński stoi prawie
tak znaczne
pusty i od 3 lat daje
Wiedeń
deficyty, że ostatnio miasto
zmuszone było przestać traktować go

jako przedsiębierstwo. Oprowadzają:
cy nas radny miejski i Hczni fachow-

cy między innymi b. dyrektor zakladu zbożowego, a obzcny dyrektor
przekilkakrotnie
młyna Vonwiiler,
strzegali przed wybudowaniem analogiczaego deficytowego przedsiębiorstwa i przed tworzeniem całego plasieci

mu

wykaże

elewatorów,

trafności obranej

nie

życie

zanim

drogi

bsdowie pierwszych z nich.

przy

Powta:

Główny

—107,

ra ni».

przeciętnie

201 b (=100

dla

można

całej

kg);

przypuszczalnie

wyniesie

tys. q.

KRONIKA

—

upływa

raty podatku
tego terminu

termin

z

47,249

majątkowego i że do
płatnicy I grupy kontyn-

grupy

zrobiła wystawa leśna, Zetknięcie się
austrjacko polską
handlową
& ба
ministra Twarm
b.
nictwe
kierow
pod
„dowskiego i urządzona przez p. po:

Płatnicy

i

Il

handel)

obowiązani są w tymże terminie uiścić
połowę podatku majątkowego
wraz

ze zwyżką kontyngensową.

Wyjątek

tys. ziotych i który w myśl

dotych-

stanowią płatnicy, majątek
których
wielka kon- oszacowany zosłał miżej dziesięciu

sła Wierusz-Kowalskiego

z przedstawicielami

są
prasy wiedeńskiej usunęły wiele nie- czasowych zarządzeń obowiązani
terminie do końca pazdziernika
porozumień dotychczas utrudniających w

nawiązanie bliższych stosunków

dlowych:.

han- uiścić we wszystkich grupach uzupełnienie do połowy

Mieliśmy codziennie sposobność datku.
sozmawiania z wyższymi urzędnikami
— (п)

<zajętymi

kwesijami

traktatowymi

Сену
i września r.b.

wymierzonego
w

Wilnie

ро-

z dnia

6 m

oraz kaplicę i szpi-

wejściu do szpitala
zarządu szpitala.

przedstawiciele

l tu jak wszędzie
jJsgo Ekscelencji

dotąd zgotowaowacyjne przy:

no

jęcie i udekorowano gmachy zielenią.
Po południu
ks. arcybiskup wyjeżdżał sutomobilem
do Ponar i zwie:
dził majątek biskupi Ponary, wydzierżawiony obecnie przez miasto.

()

Jego

Ekscelencja

w

związku ziemian.
Wieczorem w
lokaiu Kresowego
Związku Ziemian
odbyło
się zebranie członków,
na
w

ilości

około

pięćdziesięciu

ogólnych

warunkach,

się jesiennych

robót rolnych

Nawozy sztucznei

słaby.

superfostai

W przemówieniu
zes Giecewicz
podkreślił,
że zie:
miaństwo kresowe stojące zawsze na

straży interesów kościoła kaiolickiego
widzi

>

25.09

Praga

26172

Szwajcaria
jedeś
chy

Beigja

—
Papiery

g

24,16,

kolejowa

pr. gożyczk, konw,

listy zast.

38,50

EN

w osobie

ZIZI

Arcybiskupa

prze-

MIEJSKA.

Miejskiej z .. ciępującym

po-

—

Sądu

skiego (Ostrobramska 9), wniosła do

P. Zbigniew Opolski, w sam

jak to mówią

pssuje

do

Instytutu

nawet

nejmłodsza

mężatka,

gdzie
żadna,

ZZO

WCZK

nawet

itpitp
Pocieszałem
przyjemności żyje
Wszelako w
wa» gdzie mówię

się myślą. że..
nie dla
człowiek tu na ziemi!
piątkowym odcinku <Słonajwyraźniej, źe p. dEt-

mu

się

nie da zrobić. To nie przyjęte. I naj- wiele odwagi własnych

i z powodzeniem
mógł swobodnie
Żaneta
potuszać się w tak odpowiedzialnych bardziej roztrzepana
któż
,
Następnie
zapomni.
P.
nie
de Juvigny.
rolach jak Andrzeja

o tem

słyszał

ten

mimolny

przekonań aby mi
listek figowy mógł dogadzać.

tudzież

w

Р, К

О.

o eksmisię

wszystkich

fitach, mniej się nadaje
na
szkolę,
niż pierwsza
iepsza współczesna ka-

mienica. Gmach

klasztoru

po Bazy!-

jańskiego uznany przez konserwatora
państwowego za zabytkowy, tie może
zewnątrz
ulegać przeróbkom, zmieniającym
jego wygląd,
jest zatem
niedopuszczalnem wybijanie
i rozszerzanie okien,
co chciało przepro-

wadzič seminarjum prswoslawnę.
Społeczeństwo wiięńskie z uznatym gmachu, ponieważ rząd nie chce niem wita
posunięcie
z mariwega
Jedynie seminarjum
prawosławne
pozostanie na bieżący rok szkolny w
rugować iego już upaństwowionega
zakładu naukowego.

wytycznych

dla

miejskich

zaszeregowania

na stanowis-

stwa Krajowego pożyczki w wyso»
kości 50.000 zł. na remont domów

zniszczonych w trybie ustawy o roz:
budowie miast. 6, Wniossk upoważ:

otrzymaniu
nie wyrzuci
tylko ułatwi

innego lokalu.
Czynniki

wa iaby

miarodajne

zdają

Francuskiego
w Wilnie
w sprawie
zwolnienia od podatku widow iskowego i zmniejszenia
opłary
za korzy:
stanie z Ogrodu
Bernardynskiego.
10. Projekt
preliminarza
wydątków,
związanych z przemsldowaniem lud
(x)
O
przeprowadzenie
linji kanalizacyjnej na ul. Letniej
i Holenderni.
Wojewoda wileński

zwrócił się w dniu wczorajszym

do

— (x) Wyjazd

Zwolnienie
karskiej

w drodze

dotyczy

tylko

rewizji

tych

le:

przyczyno:

prawidło:

ćwiczenia,

Jako podstawa do

nienia

siuży

takiego

„orzeczenie

lekarskiej komisji

lekarzy.

Fil:

Niejednokrotnie już komunikowaliśmy o nowopowstającem
Wileń-

instytucjom

z

Charbina

wygłosi

bytu

-_

RÓŻNE
— (t) Wiece
W. nadchodzącą

przedwyborcze.
niedzielę, z racji

do Kasy
odbędzie się szereg wieców

organizowanych

przez

poszczegóne

Heljos. Okręgowa Komisja Kiasewych

Związków zawodowych w sali kino
Polonia. Bundowcy w sobotę w sali
wytwórni — Gdańska 3

— (x) Il gi wojewódzki zjazd
kupców
wódczanych w Wilnie.
W

*dzie

dniu

3

październiką

się w Wilnie

zjazd

r. b. odbę-

Il.gi wojewódzki

uprzywilejowanych

kuaców

wódczanych.
Na

szeregu

zjeździe

innych

będzie

można

też

załatwić

się na członka

„Właściwy zaś koncert insugura:
cyjny otwierający działalność Towarzystwa Oraz rozpoczynający szereg

przewidzianych w zbliżającym się sezonie
zimowym
koncertów symfonicznych, odbędzie się w pierwszych
dniach października, pod batutą znakomitego kapelmistrza p. Emila Mły:
narskiego,
długoletniego
dyrektora
opery Warszawskiej.
Wobec powo:
dzenia, jakie zdobywał dyr. Młynarski

w miastach, jak: Bzrlin, Londyn,
Paryż, Wiedeń, Glasgow i t. p. zain-

teresowanie
tym koncertem
naszych miłośników muzyki
pliwie będzie olbrzymie.

wśród
niewąt:

Mickat Józefowicz,
©ARTEEROWERĘE
WH ZRERZRREWJ TORZE

TEATR
—

Teatr Polski

powodzenia,

(sala <Lutnia»)
cigszy

się

jakiem

i MUZYKA,
Mimo

mistrzowska

«Miłość
komedja o szampańskim humorze
czuwa» — Caillaveta i Flersa, grana będzie

Wstęp wolny.

Chorych

którego

i formalność zapisania
Towarzystwa.

We

wtorek wchodzi na

Spraw

prócz

całego

rezpatrzoną

tylko parę

repertuar

razy.

najt

nowsza krotochwila Verneulila <Azals», któ.
rą Teatr nasz grać będzie jednocześnie
z
Warszawą (Teatr Mały) i Lwowem,
raz

jeszcze

Zi.

grany

<Uzwis»

świetny
z

juiro

— Jutrzejsza popołudniówka.
będzie

— Katerwy

o g. 4—ej

z p.

miejsc od

pp.

Piilaii

15 gr. do

U

tytułowej. Ceny

—

Koncert Poranek Tow. Filharmo-

nicznego

w

<Lutni».

pp. odbędzie się w sali

Jutro o g.

Teatru

12 m, 30

Polskiego

sLutnia» — pierwszy porąnek koncert
po:
święcony prozagandzie idei nowopowšlaie-

go Towarzystwa Filharmonicznego:
Program

zawiera

szereg

przemówień;

M. Józefowicza (Słowo wsiępne), J. wWierzyńskiego (o celach Towarzystwa), T. Szei dotychczasowa
(powstanie
ligowskiego
działalność Towarzystwa), A. Wyłeżyńskiego

(Orkiestra symfoniczna

zatem

szereg

a Towarzystwo), pot
Liszta,

Moniuszki,

utworów

Sibeljusą i Litolia, -- wykona orkiestra sympod

foniczna

tym,

jeszcze

w Teatize naszym

dyrekcją

A,

Wyieżyńskiego,

Ceny miejsc najniższe od 20 gr. do 2 zł.
Kasa czynna codziennie od li—ej r. do
9—ej wiecz. bez przerwy.

‚ — Ostatni Poranek muzyczny

z

w

będzie sprawa zakazu sprzedaży nąpojów wyskokowych w dni targowe

działem

czanych.

strzów: M. Salnickiego 1 M Telmzszewskiego odbędzie się w Bernardyńskim ogrodzie
w niedzielę 26 b. m.
— Koncert p. Macji Fijałko. Dziś o
godz 8 i pół wiecz. odbędzie się w sali

i świąteczne, Omawiana będzie również sprawa rewizji koncesji wód" — (o) Zjazd bibijotekarzy,

W

połączonych

garnizonu

Klubn

Wileńskiego

orkiestr wojskowych
pod batutą

Handiowo-Przemysł.

kapelmi-

ul. Mickiewicza

33-a koncert młodej utalentowanej śpiewacz.
ki p. Marji Fijałko przy współudziale p.
Dr. Tadeusza Szeligowskiego. Zaznaczyć nasłuższe studja
odbyła
iz p. Frałko
leży,
u p.p. prof. Steinerą i Valerm w
śpiewne

którzy przepowiadali jej ładną
zwol- tekarzy z dyrektorem bibijoteki uni- Wiedniu,
wersyteckiej d-rem
Ryglem, który przyszłość.
Na koncert składają się pieśnie Debus:
podpi- przygotowuje na zjazd referat.
sy, Sepuberta, Szymanowskiego, Niewiadom=*

wojskowo-

szpitalnej*

sane przez 3 (trzech)

którzy

Wileńskiego
Towarzystwa
harmonicznego.

muzyki symfoaicznej: Moniuszki, Sibeliusa,
Liszta i Litolfa w wykonaniu,
opiekuńczym oraz na zapomogi bezpod
kierunkiem
dyr. Wyleżyńskiego
pośrednie wydatkowano
141,654,58, Wileńskiej
Oskiestry
Symfonicznej,
Przeznaczenie sum
przedstawia
się stanowiącej integralną część składową
jak następuje: na opiekę nad
dziec:
kiem wydano 122,567,70 zł., na opie- Towarzystwa. Cechą niezwykłą tego
będzie połączenie koncertu
kę nad dorosłymi—3295 zł. na opie- poranku
z zebraniem informacyjaem, w czasie

poszczególnym

dn. 1 i 2 listopada odbędzie się w
powinni być zwolnieni z powodu Warszawie zjazd miłośników książki
wybiera się
choroby, zwalnia sę przed upływem, i bibijotekarzy, na który
3-tygodniowych ćwiczeń wojskowych z Wilna kilka osób z peśród członków wileńskiego koła związku bibljo”
tak jak rekrutów.
na

koncerty

złotych, Funduszowi bezrobocia 6 850

zł. oraz

komisja
szczególnie młodzież kształcąca się, parafje. Polska Centralna
wyborcza
w
sali
miejskiej.
Polska
składs podania po terminach wskazaw sali
kine
nych przez ustawę wojskową.
Skłą- Parija Socjalistyczna
PKU. i przeszkadzało w
wem wyszkoleniu wojska.

prof

ze służbą wojskową.

— Punktualność. W roku ubiegłym i bieżącym młodzież w wieku zbliżających się wyborów

danie podań, zasadniczo spóźnionych,
utrudniało
należyte funkcjonowanie

Pierwsze

rezerwi-

na
do Warszawy.
Rektor U. S.-B, w odczyt o życiu i pracy Polaków
Dalekim
Wschodzie.
Chiny_
i
JapoWilnie J] M. p. M:rjaa
Zdziechow:
ski, który dotąd przybywał, jako re- nja, życie i stosunki społeczne i goWs. hodzie,
kowalesceit
w majątku
swoim w spodarcze na Dalekiem
Suderwie, w dniu 23 b. m. wyjechał Posłannictwo Polaków na Wschodzie
dó Warszawy, dokąd został zawez- i ich potrzeby, oraz ciężkie warunki

poborowym, ubiegająca się o odro:
czenie
terminu
służby
wojskowej,

wniosku

kiem Towarzystwie Filhnarmoniczcem,
a komunikaty z dni ostatnich donio:
sły © poranku
niedzielnym,
26 g0
września r.b, w sali „Łutnia”, który
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA
— (1) 185 tysięcy na cele filan- będzie, po raz pierwszy, urządzony z
ramienia tego Towarzystwa, głównie
tropijne. W czasie od dnia
1 sty- w celu obznajomienła szerszych kół
cznia do 20
września
r. b. U:ząd pubiiczności
z ideą przewodnią
jej
Wojewódzki wydał
na cele ogjeki działalności, przez wygłoszenie treścispołecznej 185,403,58 złotych. Z su- wych przemówień,
my tej wypłacono Magistratowi 36,900
Koncert obejmie przystępne dziela

wym

U. S. B. ł.t Ostrowski

rektora

myśl

Pigonia lokal celi Konrada z sąsiedsprawę, że gmach
po-klasztorny
& nią
salą był poświęcony
pamięci
rzadkiemi i
niewielkiemi _ oknami, fdaretów i innych patrjotów, więzio:
przepuszczającemi
stosunkowo
nie- nych w latach 1823 —24, 1830—1831
wiele światła i powietrza,
przytem z i 1839. (0)
salami o uiskich skiepieniach
i su-

Rydza Śmigłego. 7, Wniosek w spra- ćwiczeń stoi w związku

zmniejszenia podatku widowiskowego. 9. Podanie opieki szkglnej Liceuma

w

sobie

stów, których cierpienie powodujące
zwolnienie z ćwiczeń
wojskowych
powstało po 3 (trzy) tygodniowych
wzgiędnie
budowy gmąchu szkoły
powszech- ćwiczeniach wojskowych,
których
cierpienie
nabyte
w
czasie
nej przy zbiegu ulic Szeptyckiego i
wie uzupełnienia
$ 14 przepisów
przeci «pożarowych. 8. Podanie właŚcicieli kinematografów
w sprawie

punktu rewindykacji pamiątkowego
gmachu i oczekuje, że ta część, gdzie
znajduje się była „Cela Konrada* w
pierwszym rzędzie
zostanie oswogbodzona, aby zgodnie z uchwałą Rady

wyroku © eksmisji rząd
tej szkoły
na bruk
a miejskiej z roku 1921 w celi Konrada
przeniesienie się jej do została umieszczena tablica pamiątko

nienia
Magistratu do wydawania
weksli krótkoterminowych w sprawie

powołanych

je: prosto z wsgonu po podróży pośluReduty, gdyż
nad bnej, nie usiądzie mężowi na kolana chegoyen robił robotę litewską wydrukowa:
szcze gruntowne popracowanie
To się,, no: literacką! | tego już bez sprostowania
gestem, mimiką i pozą zanim będzie w obecności ciotki i stryja.
żadną miarą nie mogę zostawić. Mam zbyt
przyda

podanie

lokatorów tego gmachu rządowego.

EET

To też podania wniesione po 20
czerwca (dia ubiegających się ponow*
„Osiolku“, w „Świętym Gaju* w skiego zyskał w paniach Perzanow- szczęście. To calamitas, plaga gorsza od nie) lub w dniu stawienia się przed
żela- owych żab egipskich, o których Mojżesz komisją poborową (dla ubiegających
„Ładnej historji" etc. etc, wszystkie skiej i Płaskowskiej fundament
niewieścich miówił Faraonowi, że <wlazą do „domu twe- się po raz pierwszy), nie będą wcale
z najlepszego zny dla całego szeregu
ingredjencje prima,
go 1 do komory łóżka twego
i na pościel
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1 kg., kapusta świeża 15—17 za 1 kg., ka-

Urząd Sta-

ziemniaków

kartofle
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się

zabawy tanecznej Jan Chodorowicz usiłował
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mocno, był bliski omdlenia i następ-

jednocześnie

ślubował,

pozbawił

idąc

dla

zawi:

chwili
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zabić ojca
Jzoldy, macochę jej strącić z najwyższej baszty
zamkowej i na koniec
porwać swą — tak gorąco pożądaną

olbrzymiego

wzrostu

hrabia wychylał

puhary za zdrowie Tancreda le Tentant i zabawiał się żartami nowego
trefnisia, którego marszałek wprowa-

:
dził do sali. Wtem Gwido, gdyż ów
| naprawdę pewnego wieczoru na trefniś to b;ł on—wstał i zabrzęczał
drodze wiodącej do Gand ukazał się bronią,
Gwido
w
otoczeniu
pięćdziesięciu
— «Gwido to Gwido»
wołano
towarzyszy prowadzony
przez Carlo dokoła.
le Carreleur. Dzięki ciemności dotarli
— «Milczcie. Jesteście moimi wię:
oni do stóp skał nadmor-kich i peł- źniami», i przykładając trąbkę do ust
znąc na rękach przebywali drogę pro* zatrąbił donośnie, trąbił z całej siły,
trąbił jeszcze, trąbii że omal mu żyły
wadzącą do drzwi fortecy.
O szóstej godzinie skończyli okrą- nie pęk'y i... nie, nikt się nie ukazał,
żać skały, o siódmej wyszli z kryjów=
— «Związać go — zawołał hrabia.
— Przepraszam, rzekł Gwido w
ki; gdy uroczystość dosięgła szczytu
oni dotarli do podziemnej furty. Gwi- imię rycerskiego prawa,
oznajmiam,

jał trąbką. Pod niem również chował
on minjaiurę
rysy jego

wyobrażającą ukochane

wybranej,

której nigdy

nie

że przybyłem tu po lzoldę, którą hrabia zmusił do poślubienia Tancreda.
Pragnę

bić się z nim.

Obecni pochwalili ten zamiar i bój

Tancrede

straszliwie

to lzolda wbiegła do
ujrzała

rycerza

pod

swą

białą szatą kryła

minjsturę

Oupowiedzialny Za wgiosacaia dacos

żawińnki.

marzeń,

również spojrzał i.. oboje

om

padli bez

zmysłów.

Były to ofiary szraszliwej omyłki,

Gwido nie był Gwidonem, lzolda zaś
lzoldą. Zaszła omyłka w miniaturach.

Tłom.

Pierwszy Gwido
wznosząc
swą
broń
oburącz
gwałtownie
uderzył

Drukaraia

w

sali i nakoniec

swych

jo- widział, a która w tym samym czasie się rozpoczął, a był straszny,

az Wenecji garšč trocin drzew-

grzmotnął

głowę Gwidona. Poczem odwrócił się
i schylił, Gwidon więc zadał mu cios.
z tyłu pancerza.
Tancrede
ukląkł i
Gwido ciął go między łopatki. Diugł
czas wynik walki był wątpliwy. Nakoniec zbroja Tancreda pękła, uderzenia rycerza były coraz słabsze z cze: .
go korzystając
Owido
rozpłaszczył
go jak pudełko sardynek.
Następnie
kładąc nogę na piersi Tancreda, podniósł przyłbicę i spojrzał dokoła.
Wtem zabrzmiał przenikliwy krzyk,

przypominającą jej, szlachetne oblicze
nych.
opancerzoną głowę Tancreda, następ:
Lecż jego najdoskonalszy plan był nieznanego rycerza.
Gdy zamek radośnie ozdabiano, nie nie rmszał się wcale, a z kolei
nastędujący, przybyć do Gand, w no-

Karwowski

8

=

Bisłosiocka 6 m 5 od
godz. 9—10 i półi

я

się ukazać

zję dla zareklamowa-

wynajęcia

nością.— Wejście niekrępujące — z ewent,

Dowiedzieć się:
codzień między 3 — 4
pp, Mostowa 7 m. 6.

pokojowe

prawomocne

się za

KOJE

zarejestrowanie

oraz

umebl.

my

2 pokoje

do wynajęcia od zaraz
Mickiewicza i 2

Wła:

WÓd kolońskich. Perfu-

Pokój

nieduży

sk

apteczny

kór mydeł toaietowych,

Komisji

Gwidonowi. Od czasu do czasu otrzy= do był w dominie pod kiórem wywipodarki.
A
więc z Jerozolimy przysłał jej dzban,
który miał być symbolem jego wier-

:

ZGINĄŁ

nabycia:

pra

Nie dlatego ażeby jej brakło wiel- narzeczoną.

ukochanej, mywała od niego cenme

że do

do

poszukuje

3 a 5tą.

PAŃSTWOWA.

zabił jednego Turka. Następnie przy- cy dostać się do zamku,
izolda

Gwido postanowił dokonać szeszepnęła znowu i
«Gwido»
bohaterskich
któreby
załamując ręce dodała: «nie widzę go regu czynów

noc

b.

Dowiedzieć się między

Potocki i $.ka

uważa

pełnomocników

Tymczasem

uczyniły go godnym jego

,

na wyjazd Wilno, ul. wieku od lat 5 do 7.
dysława Trubiłły
'25
Ludwisarska
12 róg
EJ Sierakowskiego
Zakretową 7 m. 4.
m. 19,
$
į
Tatarskiej. Wlelki wy-

5ej wiecz.

Je Sigisbśe połknął witryol.. Ale lzol
tak
da nie zwracała na to najmniejszej
była
jej
schnącą
na
sznurku.
Zachwiała
się
i
Piękność
głęboko.
chnęła
oddy- osunęła w ramiona
idących
za nią uwagi.
eteryczna, iż zdawała się nie

zapadia

wa,

jęcia

złotych

37 m, 17 wójęce
od Ciasnej.

30 zł.

wynosi

du na liczbę przybyłych na nie osób. (Uwaga

ust jej wionął szept «OGwido» i west- ulicą Gand'u ujrzała kolczugę Gwida

na widnokręgu*. Tymczasem

cowniczka

cie lka,

cz

mnie cd 25 do 30
względnie posady
książkę,
września
z
——
egz
ma
muzykę i rysunki oraz
rzyjmię dzieci do przepisami _ różnych
rzysmaków. | Polski
znajomość
RZE języka
RES irandė p
kompletu | freb, PTZY

:
e

19 odbędzie się Zgromadzenie

z sobą, nigdy nawet nie widzieli się,
nie łączyła ich przelotna chociaż zna:

tała do jej serca.

$

R

utynowana

angielskiego

udziela
doświadczona nauczycielka po
długoletnim pobycie w
Anglj.
Ad. Mick'ewi-

——

i tam

ta prawie.

e
$

Poszu-

ROMEA. WODOCI

KOLEKTURA: Wuoldowa 53 —
H.-K. <ZACHĘTA»
Gdzńska 6,
tel-f, 9—05.

Dom

4—5

do 1 peź-

dla

kującego.

Aa wolSzowa.

był do Szkocji

służebnic, od tej chwili miłość

Bilety

6

w_ Poznaniu.

kochan-

chać. Zresztą naprawdę nie oddycha-

umów

Yz cały 40 — zł, 1/2 — 20
1/4 — 10 zł.

e

!

Kwilecki,

dziernika

Państwowych

1/2 MILJONA

z

pokei w Śródmieposzukuję.
Łas-

ET

wygrać

LOS

ss

szczegó-

5. Utworzenie funduszów niezbędnych

posiadała

gensberg,
>
Młoda i urocza Izolda la Svelte nie pojechał do Jerozolimy.
Tego samego dnia, lzolda
oparta o balustradę terasu marzyła: z

drukowanie

(za 24 numery)

Banku

szematy

lub wiele mnicjszych sum.

Czasopismo nasze <E NE RGJ A> jest organem
fachowym, posiadającym bogate i roznorodne działy.

kom tej epoki. Nigdy nie rozmawiali niej życia roslego h'ghlandera.

rycerskich.
Było to w czasach
Słońce powoli schodziło ku zachodowi oświecając ostatniemi swemi pro=
mieniami wyniosłe wieże zamku Bug-

Można

6. Wybory; a) Komitetu Nadzorczego, 5) Zarządu,
zyjnej, d) Komisji Szacunkowej i e) Skarbnika;
7. Wolne wnioski.

dia

właściwą

przetargowe

я

cji «Słowa»

licytacyjnych,

jednostek

3

ieszkanie

kawe of.rty proszę zo
stawiać w Adm'nistra:

.

nasz dział

przez

ostatnich;

I. Gotowacz

i lzojdy

šiu

Ba-

Smorgońskiem,

Chcecie zdobyć majątek?
SPIESZCIE PRÓBOWAĆ SZCZĘŚCIA

interesie
jęczmienia z hektara, pros my
we
wła snym
pp. rolników o terminowe zgłaszanie prenumerat nasze»
go czasopisma.

a m

EEEE

Druskiemckiem,

Dyrekcja Lasów
w Wilnie.

Mając na względzie
s
nowego systemu vprawy roli, przy którym na najlich- e
szych ziemiach osłęga się 48 q żyta lub po nad 50 q

Prenumerata

nad-

pokój nr. 7.

się do tego arcyważnego
licznemi ilustracjami,
ważność dla rolników tego

z dostarczeniem

w

N

warunki

4. Konwersja pożyczek i listów zastawowych

wybitnych

i dostępne

wszystkich. Z poważaniem

wyrobionym

staria

i otert są do prejrzenia w godzinach
urzędowych
w
D. L. P. w Wilne,

łowych danych, odnoszących
systemu, zaopatrując artykuły

wadzeniem

przy ul. Tatarskiej Nr 24,
Sala, gabinety i kuchnia urządzo*
ne w nowoczesnym stylu amerykań"
pod

w

Wykaz

Wobec ogólnego zainteresowania po. rolników
R. Lossowa z Lesniewa
systemem
nowoczesnym
owzymywanych

sprzedaż

] ziorskiem,
Mostow
leśaictwzcn:
skiem, Brsstawskiem, Duniiowickiem,

Н‹!пз LOTERJA

oraz licznych zapytań,

na

poszczególnych
powierzchniowego,
drzew na pniu i materjałów . drzew

2, Sprawozdanie kasowe za czas od 11X 25 r. do 24X 26 r. i pro.
jekt preliminarza na czas od 24X 26 r. do 3LXU 26 r;
3, Zarejestrowanie dotychczasowego statutu Towarzystwa z wpro

Polskiej Jadtodajni i Kawiarn:
i

p'śmiennych

z następującym porządkiem dzienny
m:
1. Wznowienie działalności Towarzystwa;

Szanowna Publiczność zawsze
znajdzie w
PR
ае
.

skim

wicz Choroby skórne
i weneryczne kobiece.
Przyjmuje od 4—6pop.
Zarzecze 5 m 2.
W.Z.P. Nr 38,

EEST

przy ulicy Trockiej

Podstawą życia człowieka jest hygjeua i

cą? ofert

dżiałek etatowych, według obliczenia

cym

da

w mają-

=

Jurczenkową

Olkienickiem i innych

Lossowa.

LEKARZ

ordynator Szpitala Sa-

i

R.

i 5-6

D-r Janina
Piotrowicz-

niłowickiem, Rożaukowskiem, Rudnic-

się w tej sprawie do

o systemie

ła się z Jagiellońskiej

zasadą

uwadze,

:

7 na Portową 15—4 i
udziela
lekcji angiel
skiego orąz francuskie

KOBIETA

na

ogłoszenie

Szkół i
kowych przeprowadzi-

go od 10—11

powyższą

a

CIELKA
kursów języ-

pisemnych

tirmy.

070

kto

kiem, oraz przetarg ustny i za pomo

Kresowego
Związku
ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47.

Komunikat

ofert

—

Zygmuntowska
SE

NAUCZY.

ksztsńskiem, Koniawsk'em, Trabskiem,

Rolnej

Ziemian

dziernika

WILNIE

ul. Garbarska

p. E. Katz.

STEPHEN

Spoldzelni

pomocą

dogo-

ykws] fikowana

Po pokoje
ca
Zatwierdzona przez pana ministra skarbu LDOP /130|26 Tymczaz mowo-2
czesnemi
wygopodaje
sowa Komisja Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna
dami. Makowa
-wa,
iż
w
niedzielę,
dnia
24
go
psź:
do wiadomości pp. Pełnomocników T
(Bankowa) 1 m. 11,

Steltna Grokowskiego

słabł po pauzie.

OE

proszeni są o zwiócenie

Wilno,
a

skiem, Smorgońskiem, Lidzkiem, Du-

na sprzedsż

Nowej-

Wiadomość

$

i za

w

spłaty

ne.

na eksploatacje terenów karpinowych
w nadleśnictwach:
Orańskiem,
Wileńskiem, Ławaryskiem, U szańskiem,
Stołpeckiem, Koniawskiem, Trabskiem,
Trockiem, M'ędzyrzeckiem, Mostow

Karfoiie

zgłoszonych

BIURO
Reklamoge

specjałnie

poprawę formy i., ambicji—grał rze:
telnie. Liewoskrzydłowy
Godlewski
ll, zdobywca
bramki honorowej o-

c

inž,

cych w Wilnie i na prowincji

Łań-

obronie Grabowiecki i pracowici w
pomocy Lepiarski i Misiura,
znać wyraźną
U Bernatowicza

O

którzy mają

Romański,

zostało

ustny

Rolnicy:

J.

i do wszystkich pism wychodzą-

nalnych nie zaszło, ten sam pracowitwardy na
{у i krzykliwy Nikołajew,

poprawnie

inż.

Zaklady Chemiczne

«PRUSZKÓW» Sp. Akc. Warszawa ul. Złota (1

i

Warunki

Wilnie podaje do wiadomości iż w
dniu 19 pazdziernika 1926 r. o godż.
12ej w loka'u Dyrekcjj Lasów
(W.
Pohulanka 24) odbędzie się przetarg

nych

OGŁOSZENIA
Do „SŁÓGA”

z

nie wyróżniał się, a na ogół całość
przedstawiała się znacznie lepiej niż
dnis poprzedniego.
W Wilji żadnych zmian perso-

Sędziwał

Zapytania i zamówienia adresować:

JSHEHEHEFEIEG

sekretarz
L. Gum'ński,
oraz
inż
]. Misiaczek, B. Mosdoif, M. Proko
powicz, prof. M. Ptaszycki,
inż. K.
Puciato,
S. Sieńkowski,
K.- Tański,
S. Turczynowicz,
P. C. Wroński
i
inż. S. Zielenkiewicz.

ko — Ciszewski—Krawuś zagrażaja
stale bramkom Wiljii gdyby nie szereg spudłowanych strzałów wynik
:
mógł by być znacznie gorszy.
Z družyny

społeczeństwa

wiceprzewodniczący

Powierzali,

Do przerwy rezultat remisowy 1:1
Po przerwie Łańko
zdobywca
pierwszej bramki strzela dalsze trzy,
przez

ale całego

Dotychczas

Тгибпо БуЮю жутгргё, абу «ойроczywająca» od kilku miesięcy
Wilja
mogła mieć
dobrą
formę,
nic też

Ataki prowadzone

Warszawie

tworzą pp. Przewodniczący

Legja grająca w dniu wczorajszym

dziwnego, że po przerwie

w

i w proszku,

kryształach

w

w skrżynkach po 50 kg,

(sodową) DO WĘDLIN w skrzynkach po 50 kg.

około 50 referatów, między
innemi
zgłosił referat prof. Zavadil z Czecho4:1 (1.1). słowacji.

w tym samym składzie w jakim zwyciężyła onegdaj Makkabi pokonała bez
zbytniego trudu Wiję jakkoiwiek w
pierwszej
połowie
gry
miejscowi
trzymali się ostro i nawet przez
ja-

kiś czas prowadzili.

przy

winny

gatunek,

pierwszorzędny

Zjazd ten odbędzie się od 25 do 28
września w Warszawie
w gmachu
Techników.
Komitet
Organizacyjny
Zjazdu

B

Wojerulewicz z racji choroby odpowiadał dopiero wczoraj I sąd okręgowy skazał
go na sześć miesięcy więzienia z zaliczeniem
aresztu piewencyjnego.
T.

Legja

Meljoracyjne

przedstawicieli ciał samorządowych,
sfer finansowych
i rolniczych
na
Pierwszym Ogólnopolskim
Zjezdzie
Meljoracyjnym. Myśl ta znalazła zrozumisłe poparcie nie tylko sfer rządowych,

napadu

w dniu kiedy ten wracać będzie z Wilna
po podniesieniu w bauku większej sumy.
Powizdomiona 0 tem policja śledcza
pastnicy wyskoczyli z ukrycia

Koło

Stowarzyszeniu Techników, powzięło

na płatnika fabryki.

kuryskiej fabryki

przesłankami

Temi

wości w pracy.

00000000090580

"Napad

polecają

Kwas

5 miljonów złotych, roboty meljora.
cyjne w kraju mogły być rozpoczęte,
lecz by je ukończyć potrzeba prawie

świetjenie

Wilejce, ul, Letnia 4,
Cena 9000— złotych,

:

„PRUSZKÓW” Sp. Akc.

przeszło miljard złotych rocznie.
Dzięki umieszczeniu w budżecie

ogiód owocowy, pose:
ja 360 kw. sążni, o

inżynierów,

Dyrekcja lasów państwowych w

Zakłady Chemic-ne

EITI

Sprawcy

EEE

|npa.

DOMY
)

Wykonywa wszelkie roboty precyzyjne i podziałowe
PŁ
OZAZZC A RAZBOIDZ NAA
Ogłoszenie

KABETEDOT ZO

I Wikio. rzystnie dla kraju zrealizować. Temu
Koromnikowa, Jóżsła Sienkiewicza
ra

sa:

PRZEDAJĘ 2

geometrów,
instrumenty.

reklamowej

swej

(Anto:

kamienne fundamenty,

Wielkie to zadanie aby dało konkretne rezultaty, trzeba stworzyć wła:
ściwy plan sfnansowania
przedsięwzięć melioracyjnych, wynaleźć środe
ki na ten cel i wyniki meljoracji ko-

chodzenie prowadzi posterunek P. P. w
Czeresach,
"
_„— Ujęcie koniokradów. W lesie oko-

40,

pokoi

wygody

Niwelatory,
teodolity, kierownice, busole, |ARS" „14 pikis
toromierze, łaty, taśmy stalowe i wszelkie

(około 18 miljonów ha) zmeljorowaa.

Suszki pow,

Tamka

Poleca

:

zadań, jakie czekają Polskę, kraj wy— Uciekł czy zaginął Anastazja Mo bitnie rolniczy, jest kwestja planowej
rozowiczowa (Połocka 44) zemeldowzła iż
meljoracjj. Jedna
trzecia
du. 19 b. m. wyszedł z domu i do tej pory i celowej
Polski wymaga scalenia, zaś połowa
nie powrócił syn jej 22 letni Teodor.
Bratobójcy,

—

i

Košviuszki

SCE

1 utonął.

[E7:—

lo wynajęcia 7
nowoczesne

bagatelizuje

strony

add

Warszawa
:
4

nie

Seansy o godz. 6, 8 i 10 6j wiecz.

> £————————

Ossolińskich,

zjazd
е Pierwszy y ogólnopolski
og
polski zjaz

który rozumie interes

KOBIETY. ®° шат

Rudolfa Valentino»:

Gerlach

Ša psiags, 4 mod Alem Sny mejjoracyjny. Jedno z naczelnych
Ми

<Pogrzeb

—— ———— 11

F.

Polski

]

>

program: Sensacja!

SZALEJĄ

tym razem p.

Frankowi,
Z

———

Nad

jak

Makkabl—niestorna

dnie o godz. S-ej.

poświęcony pamięci niezapemnianego bozyszcza kobiet RUDOLFA VALENTINO,
który mkaże się w swej ostatniej najbardziej atrakc. kreacji p. f.

TEN, ZA KTORYM

$$

ul. Wileńska 38.

sa-

Publiczność,

niemožliwiająca sędziowanie,

szedł w godzinach popołudniowych z domu,

niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie

Wieczor,

„Helios“ $$

2 (jedna

Makkabi

ės

Kino-Teatr

lecz nieszcześliwie.

Zajączkowski.

na

zawsze

a

ej pory rzeczywiście
Eo
с jest nieobecny.

dużo

W

EEST

Krawuś nie pokazała

Bramki dja gości zdobyli:

przyczyną

21

strzelający

SEANSÓW:

sytuacji

stołecznej klasy gry i jakoś nie udało nam
się dopatrzeć jakiegoś вув(ети. Specjalnie
nikt nie wyróżniał się, chyba Lanko i Cis

pomienicnych osobników odesłano
do cyspczycji władz odnośnych.

samobójstwa.
Juljan Rakowski
ł, iż stryj
id
<
skiego

Ciszewski,

pewnych

POCZĄTEK

„Wrsdawnictwo

W. Ł.

RA
Wileńskie*

Kwaszelna

ili

nicę, mając przy sobie

kilka zupełnie

Kupiec,

CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr.

23

ойй

marnujący

Stefanję, które
Rachowską
przekroczyły nielegalnie gra:

CZYNNA;

wieków.

,

i
norę
również

wizja potęgi i blasku, bogactwa i uroku dawno nieznanych
NAD PPOGRAM;
«Кигту raj» w 1 akcie.
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 4 m. 30,

GW

większą ilość

podbramkowych. Legja w skłądzie: Bednarowicz, Nowakowski, Zajączkowski, Sobolta,
Amirowicz, Wojcik, Dr. Mielech, Wypijew-

zatrzymano niejzką Stanowską

KASA

Porywająca

008

са

Eleo-

Rudziszki

dnia na odcinku

|

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)

drużyna stołecz:

nma—Legja, jak już o tem podawaliśmy przy:
była, aby rozegrać dwa mecze. W dniu wczorajszym na pierwszy ogleń poszła Makkabi grająca o klasę gorzej niż normalnie. Za«
wiódł nawet Birnbach, wnosząc żamęt wzamian za słabą formę. Pozostali też mie odzmaczali się spręžysiošcią, zwłaszcza atak

przytrzymały niejakiego Krzymowskiego Józefa, który samowolnie przekro|
czył granicę z Litwy do Polsk.
Tegoż

wojskowa
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straży

organa

Warszawska

pogranicznej

„GRZECHY KRÓLEWSKIE" ©;7;,, dramat wo
Dziś będzie wyświetlany filra

оы
S

Legja (Warszawa)—Makabi 3:1 (2:

— (x) Zatrzymanie przemytOnegdaj w rejonie Glinciników.
szek

iejski Kinematograf

SPORT.
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