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Poglądy Międzynarodowego Biura Pracy.
WARSZAWA,

8X.PAT.

Na swem

dalszego postępowania
w związku z
rezolucją ostatniej
międzynarodowej
konferencji pracy, która z uwagi na
trudności ekonomiczne
w przemyśle
włókienniczym całego Świata wzywa
Radę do zbadania
możliwości
przeprowadzenia studjów, któreby
dotyczyły przedewszystkiem płac, godzin
pracy, higieny i innych warunków
pracy mężczyzn,
kobiet i dzieci w
przemyśle
włókienniczym
różnych
krajów.
Większość członków
grupy
pracodawców stwierdziła,
iż przeprowadzenie takiej ankiety nie byłoby obecnie na czasie. Mimo, że obecne warunki ich nie zadawalniają, nie wierzą
oni
w rezultat praktyczny
ankiety,
gdyż szereg organizacyj pracodawców,
dążą

do

utrzymania

swej

nie-

zależności
zawodowej, nie mogłoby
współpracować w tym zakresie z Międzynarodowem Biurem Pracy.
Delegat robotniczy francuski Jouaux
wypowiedział
się w imieniu grupy
robotników,
przeciwko
stanowisku
pracodawców, wyrażając
zdanie,
że
ci ostatni wybrani przez
konferencję
pracy do współdziałania z rozwojem

działalności
Pracy

czej

Międzynarodowego Biura

zdają się

powstrzymywać

tę działalność.

W

ra-

przeciwieństwie

do stanowiska, zajętego przez pracojest zdania, że
* dawców, p. Jouaux
obecna
Sytuacja w przemyśle włókieaniczym w wielu krajach
wymaga
głębokich i poważnych studjów. Zakończył on oświadczeniem,
że Międzynarodowe Biuro Pracy
sprzeniewierzyłoby się swej idei, gdyby przestało

interesować

się

tem

zagadnie-

niem.
Wreszcie na wniosek ministra Sokala, gorąco poparty przez wszystkich
przedstawicieli rządowych Rada, postanowiła

ustanowić

komisję,

której

zadaniem
będzie
przedstawienie na
dotyczą*x najbližszej sesji projektów,
cych zakresu i przedmiotu
ankiety o
przemyśle włókienniczym.

Pożegnalna

wymiana
ności.

grzecz-

Przed zamknięciem posiedzenia p.
Olivetti delegat
włoski,
w imieniu
grupy pracodawców oraz p. Poulton,

delegat angielski w imieniu

przedsta-

wicieli robotniczych, wreszcie
prezes
rady administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy p. Artur
Fontaine
dali wyraz swej głębokiej wdzięczności dla rządu polskiego za zaproszenie do Warszawy i za doznane tam

przyjęcie, oraz złożyli gorące podziękowanie i wyrazy uznania przedstawicielowi rządu polskiego w łonie rady
p. ministrowi

W

Sokalowi.

odpowiedzi

p. minister

Sokal

wyraził wdzięczność za słowa
uznania, jakie padły pod adresem Polski
Oraz wielkie zadowolenie
z powodu
Pobytu Rady Aminstracyjnej Mjędzynarodowego Biura Pracy
w Polsce,

dziękując raz jeszcze
jęcie zaproszenia

Radzie za przy-

rządu

polskiego.

Dalszy ciąg obrad w Krakowie.
, Następne posiedzenie Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura
Pracy,

na którem

pozostaje

jeszcze

Szereg ważnych spraw do załatwienia,
wyznaczono

Krakowie.

na

środę

Dziś

w

10b.

udają się

specjalnym

we

w

nocy o godz 0,

m. 35 członkowie Rady
nej Międzynarodowego

Krakowa, gdzie

m.

AministracyjBiura Pracy

pociągiem do

Środę

odbędzie

4 zamknięcie sesji. Jednocześnie wyjeżdża
do Krakowa p. minister pracy pracy

i opieki

społecznej,

dr.

któremu towarzyszy
tamentu pracy oraz
urzędników

Jurkiewicz,

dyrektor deparkilku wyższych

ministerstwa.

Podróże szkolnego sfatku polskiego.

CHERBOURG,

tu z Casablanca

8.X. PAT.

polski

Przybył

statek szkol-

пу „15Кга“. Gwałtowne burze, panujące na morzu,
opóźniły
przybycie

*statku, Znajdujący

się

na

pokładzie

„lskry* aspiranci polskiej marynarki
handlowej zwiedzą tutejszy port woenny, poczem

statek

polski uda się

w dalszą drogę do Gdyni.

cja nie uwzględnia

20 groszy.

zastrzeżeń

co do rozmieszczenia

Księg.

NIEŚWIEŻ—
ul. Ratuszowa |

WOŁKOWYSK—Kiosk

ogłoszeń

W

przyjęcie

zagranicznych

w Jugosławii,

13.

50 proc. drożej.

Ogłoszenia

cyfrowe

i tabelowe

o 25 proc.

drożej.

olbrzymie trusty przemysłu samochodowego. A więc Ford ma być stronnikiem
kandydata republikańskiego,
podczas gdy jego największy konkurent dążący również
do
iabrykacji
tanich samochodów, General Motors
Company, jest zwolennikiem kandyda-

wielką

rolę

odegrają

ryce

(Pakt

natomiast

Kelloga),

politykę

konserwatyści

zagraniczną

ignorowali, a cały swój

wysiłek

będą

skie

rują w stronę
zagadnień
wewnętrznych.
W związku z wczorajszemi uroczystościami został odsłonięty w Białogrodzie pomDemonstracje w Wiener Neunik zwycięstwa.
stadt minęły spokojnie. O wiele grožniej zapowiadała je prasa,j która już
tury Al. Smitha.
niemal widziała potoki krwi i wybuWybory prezydenta, jakby one nie chy bomb
na ulicach Wiener
NeuLONDYN. 8.10. (PAT). Agencja Reutera
je: W kołach poinformowanych sa- wypadły, nie zmienią
zasadniczej li- stadt. Wszelkie zapowiadane i zgóry
dzą, że tylko co otrzymana odpowiedź rządu włoskiego na propozycję anglo - francunji polityki Stanów
Zjednoczonych, przygotowywane
demonstracje
nie
skiego porozumienia kompromisowego w sprawie zbrojeń na morzu wyraża pogląd, że Nadzieje niektórych kół
politycznych przybierają nigdy rozmiarów, któreby
całe zagadnienie rozbrojenia powinno być ujęte w szerszej płaszczyźnie i obejmować
pracujących nad zbliżeniem
i uzna- wpłynęły
radykalnie
na zmiany
w
powinno oprócz spraw morskich zbrojeń na łądzie i w powietrzu.
niem Bolszewji przez Stany Zjedno- istniejacym stanie rzeczy. Na demonczone są płonne,
zarówno
bowiem stracjach
austrjackiej
Heimvehry
i
kandydat
republikanów
Hoover,
jak
Schutzbundu
najlepiej
sprawdza
się
MELBOURNE, 8 X. PAT. Ustępując pod naciskiem robotników transsą wyznawcami przysłowie: „z wielkiej chmury mały
portowych
centralny
komitet strajkowy
postanowił
rozszerzyć
strajk, demokratów Smith,
domagając
się od
doktryny
Monroego
i do Bolszewji deszcz". Bojówki Heimvehry przemaszoferów
samochodowych
i konduktorów odmowy
transportowania towarów, wyładowywanych przez ochotników, oraz zapro- stosunek ich podobny jest do stano- szerowały
jednym
krańcem
miasta
ponował umieszczenie na czarnej liście wszystkich statków zawijających do wiska obecnego prezydenta Coolidge'a, Schtzbund drugim—wszystko
odbyło
portu Albany.
Kongresy partyjne w Anglii. się składnie i ładnie. Liczna publiczPrzedsiębiorcy zaproponowali utworzenie stałej federacji ochotników
Poza
Ameryką, która znajduje się w ność przyglądała się maszerującym
celem prowadzenia walki z taktyką teroryzowania stosowaną przez związki
zawodowe.
przededniu wstrząsu wyborczego,i at- szeregom bojowców, klaszcząc i wiwamosfera przygotowań
do przyszłej tując zarówno bojówkarzom
socjaliwalki wyborczej ogarnęła
również styczny:n, jak heimvehrowcom.
BERLIN, 8.X. PAT. Na posiedzeniu niemieckiego towarzystwa poko- Anglję. Zakończony przed paru dniaZ okazji demonstracji wiedeńskiej
ju w Norymberdze po burzliwej polemice uchwalono, że towarzystwo po mi kongres partjj
konserwatywnej w prasa
przynosi
ciekawe
szczegóły
koju powinno wziąć udział w plebiscycie przeciwko budowie okrętów wo- Yarmouth
oraz toczące się obrady o osobie jednego z głównych orgajennych.
Labour Party mają doniosłe
znacze- nizatorów Heimvehry. Jest nim major
nie polityczne, ponieważ są to ostat- Pabst, którego nazwisko stało się głonie przed wyborami zjazdy partyjne. šne od chwili zamachu Kappa w ro
PARYŻ. 8.10. (PAT). Przybył do Paryża z Marsylji odbywający podróż automo- Przyszła walka wyborcza w Anglii ro- ku 1920.
Pabst, wówczas dymisjowabilem naokoło świata harcmistrz polski jerzy Jeliński, który wyjechawszy 25 maja rb. zegrała się pomiędzy konserwatystami ny kapitan armji niemieckiej, był wojobjechał pułudniową Europę,
północną Afrykę, Stany Zjednoczone, Japonię
a labuorzystami.
To można uważać skowym organizatorem tego zamachu,
i przybył obecnie z indyj okrętem do Marsylji.
za
pewnik,
stale
bowiem
malejące który omal nie przewrócił
republiki,
Jeleński był przyjmowany we wszystkich krajach przez naczelników państwa oraz
iiberałów
nie wpłyną
na Po upadku rządu Kappa, Pabst uciekł
prezydentów glownieįszych miast i spotykał się wszędzie z objawami
entuzjastycz- wpływy
nego zainteresowania.
zmianę
wyniku
wyborów.
Z tego z Niemiec, Ścigany listami
gończemi
W.dniu dzisiejszym Jelińskiego podejmował Automobile - Club w Paryżu, w pią- względu
przebieg kongresów partyj- jako zdrajca stanu.
tek zaś przyjęty zostanie przez prezydenta Doumergue'a, poczent uda się przez północ-nych tych dwóch stronnictw jest barZnalazł
on
przytułek
w Monaną Francję i Niemcy z powrotem do Polsi.
dzo interesujący.
chjum, gdzie ówczesny ;prezydent poWśród konserwatystów angielskich licji Póhner dopomógł mu
do ukryw ciągu ostatnich lat zarysowały się wania się zapomocą Świadomie
wyWARSZAWA. 8.10. (PAT).
W szóstym dniu sztafety dookoła granic Polski pa- dwa prądy:
jeden „na czele z mini- stawionego
fałszywego _ paszportu.

Strajk rohotników w Australji rozszerza się

Burzliwe posiedzenie niemieckiego towarzystwa pokoju.

polski podróżujący nackoło świata, w
Marsylii

4600 kim. przekyły szfafefy wzdłuż granie Polski

„eczka Korpusu ochrony Pogranicza dotarła do strażnicy Husiatyn, położonej o 3 klm.
na południe od miejscowości Husiatyn nad Zbruczem, przebywając w ciągu ostatnich 24
godzin około 300 klm. W ten sposób sztafeta oddaliła się od miejsca startu o 1800 klm.
Ształeta zachodnia Straży Granicznej osiągnęła w szóstym dniu biegu górę Kubalankę w powiecie cieszyńskim, przebywając również około 300 i pozostawiając za sobą
przestrzeń 1800 kl.

strem

spraw

10 groszy

dostarczenie numeru

wewnętrznych

Johnso-

nem Hicksem
domaga się wprowadzenia protekcjonizmu «i zerwania z
systemem wolnych ceł, drugi na czele z ministrem finansów Churchilemm

Gdy

władze

berliūskie

dowodowego

20gr

8. X. 28.

Wybory w Ameryce.
Zbliżający się 6-ty listopad
zwraca
uwagę
opinji
publicznej
całego Świata
w
stronę Stanów
Zjednoczonych.
To
zainteresowanie jest najlepszą miarą
znaczenia Ameryki, jakie sobie
zdobyła po wojnie
Światowej. W dniu
6-ym listopada odbędzie się pierwsza
faza wyborów prezydenta, a mianowicie wybory tak zw. elektorów. Wybranych ma być tylu elektorów, ile
się wybiera posłów
i senatorów do

publikańskim

Harcerz

Za

perspektywie tygodnia

«wych.

Lo zawiera noia włoska w sprawie układu
morskiego

30 gr. Za tekstem

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne

dżicz wydał uroczyste śniadanie na cześć przybyłych do Białogrodu delegacyj wojskoW śniadaniu prócz delegacyj wzięli udział przewodniczący misyj państw zaprzyjaź-

9.

B. Gołembiowskiego

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej

wojskowych

nionych, prezes rady ministrów Koroszec, członkowie rządu, generalicja i szereg wyższych oficerów. Generał Hadzicz wzniósł toast, poczem marszałek Frachet d'Esperey
przemawiając w charakterze byłego głównodowodzącego wojskami frontu wschodniego
wzniósł zdrowie króla Aleksandra i rodziny królewskiej.

PÓW.— Rynek

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza ?4.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.

Wynik wyborów O Łotole

Uroczysie

Nauczyc.

POSTAWY—jJ. Wojtkiewicz—Rvnek.
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.

Smarzyński.

broni wolnego handlu. Prem'jer Baldwin jest czynnikiem łagodzącym spory obu grup. Głównym
tematem ob
rad kongresu konserwatywnego było
właśnie
uzgodnienie tych dwóch poRobotnicy msją otrzymać 5 proc. podwyżki.
glądów:
sprawę załatwiono komproWARSZAWA. 8.10. (PAT). Dnia 8 bm. po kilkugodzinnych naradach
misowo.
Premjer Baldwin przyznał
w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej między przedstawicielami pracopewne koncesje
zwolennikom wprodawców i robotników przemysłu włókienniczego a przedstawicielami Miniwadzenia
ceł ochronnych, jednakże
sterstwa Pracy i Opieki Społecznej pp. głównym inspektorem pracy Klottem
rewizję
całego
systemu
zapowiedział
i naczelnikiem wydziału
Ulanowskim, p. minister Pracy i Opieki Społecznej
po wyborach.
dr. Stanisław Jurkiewicz przyjął obie strony i pa omówieniu wytworzonej sytuacji oświadczył co następuje:
Kongres Labour Party, która nieWobec sytuacji wytworzonej w związku ze strajkiem w przemyśle włó- Kongresu, a więc 531. Druga
faza, wątpliwie w kampanji wyborczej pokienniczym w Łodzi, przy nieustępłiwości obu stron, jakie minister Pracy i wybór prezydenta, odbędzie
w kilka Stara się wykorzystać wszystkie błęOpieki Społecznej w imieniu rządu proponuję aby zakończyły zatarg ustaładni później i do tego potrzebna jest dy konserwatystów,
przeszedł pod
jąc podwyżkę dotychczasowych zarobków cyfrą 5 proc.
zwyczajna
większość,
t.j.
266
głosów.
znakiem
polityki
zagranicznej.
ZagadInne punkty żądań robotniczych będą omówione na konierencjach bezKandydatury
są
już
oddawna
ustanienia
polityki
zagranicznej
zajęły
pośrednich i dobrowolnie uzgodnione, Gdyby do porozumieinia w sprawie
pozostałych punktów nie d oszło. Ministerstwo nie odmawia swego współdzia lone. Walka
rozegra się pomiędzy najwięcej czasu. a uchwalona rezolucja
łania ze stronami bądź bezpośrednio bądź przez swoje organa na miejscu w kandydatem — раг
republikańskiej precyzuje dokładnie program polityki
Łodzi. Wyrażam nadzieję, że przedstawiciele zarówno jednej jak i drugiej Hooverem a kandydatem
demokra- zagranicznej labourzystów.
Punktem
strony zdają sobie sprawę z powagi i sytuacji i swej odpowiedzialności która
tycznym
Al.
Smithem,
gubernatorem
pierwszym
tego
programu
jest nana nich ciąży i że wobec tego propozycja uczyniona w imieniu rządu zostanie
New
Yorku.
Kampanja
wyborcza
roztychmiastowa i bez wszelkich rekomp rzyjęta.
#
poczęła się już właściwie
parę mie- pensat ewakuacja Nadrenji: niemniejSłaba nadzieja na zgodę robotników.
Labour Party na
W odpowiedzi na powyższe oświadczenie poseł Szczerkowski oświad- sięcy temu, ale dotychczas prowadzo- Szy nacisk kładzie
czył, że podltrzymuje zgłoszone przez robotników postułaty i że przedstawi na była, jeżeli się tak wolno wy- sprawę rozbrojenia. Rezolucja kongreoświadczenie p. Ministra swym mocodawcom. W imieniu zaś pracodawców razić, u góry, obecnie zaś w ostatnim su domaga się bezzwłocznego uchyp. inż. Rumpel oświadczy, że oświadczenie p, Mini stra przedstawi swym mo- miesiącu agitacja przedwyborcza stara lenia
kompromisu
francusko-angielcodawcom i udzieli w możliwie krótkim czasie odpowiedzi.
się ogarnąć masy. Pisaliśmy już o skiego w sprawie zbrojeń morskich
ZAWRACA
trudności zrozumienia sytuacji poli- i jaknajprędszego zwołania komisji
tycznej w Stanach Zjednoczonych, dla przygotowawczej do konferencji roznas europejczyków, gdzie zwalczają- brojeniowej, wślad za
którą
niemal
cy katolicyzm członkowie
Ku
Klux bezpośrednio pójść powinno i zwołaSfronnictwa rządowe zwyciężyły.
Klanu głosować mają na
kandydata nie konferencji rozbrojeniowej. - RozRYGA. 8.10. (PAT). Wybory de sejmu łotewskiego odbyły się w najkatolika.
Wybory
prezydenta
przynio- brojenie
powinno według rozolucji
zupełniejszym spokoju przy bardzo znacznym udziale głosujących. W wielu
są
wiele
takich
niespodzianek.
Prog»
Labour Party rozciągać
się nietylko
miejscowościach głosowało do 95 proc. uprawnionych.
Wybory w Rydze zakończyły się zwycięstwem listy związków zawodo- ramy, z jakiemi występują partje, nie na wojsko,
znajdujące się aktualnie
wych komunistów, którzy wbrew oczekiwaniom otrzymali 3 mandaty.
są zbytnio skomplikowane: republika- pod bronią, ale objąć powinno i re:
Ogólne rezultaty w Rydze przedstawiają się następująco: socjał - demo- nie ograniczyli całą agitację do spraw zerwy Oraz
cały materjał wojenny.
kraci 5 mandatów (zamiast poprzednio posiadlanych 8 ), niemcy 3, chrześciobrony dobrobytu i obrony
istnieją- Rezolucja domaga. się dalej
powołajańsko - narodowi 1, nacjonaliści 1, związek chłopski 1, centrum demokratycz
cych
dotychczas
ustaw,
demokraci
nia międzynarodowej komisji kontrone 2 żydzi 2 zamiast 1), rosjanie 1, komunistyczne związki zawodowe 3.
dą- lującej, której zadaniem byłoby rewiZ prowincji niema jeszcze dokładnych danych, przypuszczalnie zaś 0- natomiast zapowiedzieli, iż będą
gólne rezultaty przedstawiają się następująco: socjal - demokraci 25 (dawniej żyli dozniesienia ustawy prohibicyjnej dowanie stanu
rozbrojenia
poszcze34) związki zawodowe 7, niezależni socjaliści
(komunizujący) 1, niemcy oraz do pomocy farmerom, którzy w gólnych krajów
i obiecuje w razie
6 (dawniej 4), inne zaś partje prawdopodobnie zachowują dotychczasowy ciągu ostatnich lat zostali . znacznie
dojścia
do władzy
Labour
Party
stan posiadania.
tajnych
ukłaWynik wyborów wykazuje, że partje prorządowe znalazły się w pozycji poszkodowani w swychFinteresach ma- ogłoszenie wszystkich
jest dów i umów międzynarodowycii.
czynnej, która im pozwoli na dałsze pozostawanie u steru rządu, tembardziej terjalnych. Program demokratów
pozytywnym
i trzeba
Przebieg obrad kongresów partyjże lewic a została rozdrobniona,
albowiem socjal - demokraci stracil i 9 programem
przedstawicieli na rzecz związków zawodowych.
przyznać
o wiele ' odważniejszym i nych pozwała zorjentować się co do
szczerszym, niż program
wyborczy charakteru przyszłej walki wyborczej.
republikanów,
Labourzyści
pójdą
do wyborów z
W
walce
wyborczej
pomiędzy hasłami polityki zagranicznej, podobdemokratycznym
a re- nie jak obecnie republikanie w AmeBIAŁGORÓD. 8.10. (PAT). Wczoraj o godz. 13 m. 30 minister wojny generał Ha- kandydatem

łódzkim.

ków pracy w przemyśle włókienniczym.
Chodziło mianowicie o ustalenie

które

N-ru

Wyrok Min. Pracy i Opieki Społecznejw załargu

poniedziałkowcm
posiedzeniu
Rada
Administracyjna _ Międzynarodowego
Biura Pracy przeprowadziła
szeroką
wymianę poglądów w sprawie warun-

`

pojedyńczego

OSZMIANA—Spółdz.

ŚWIĘCIANY

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
|
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

rara rzoys wione na н А
w sprzedaży

262

Wileńska 28.

IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—-Skiep „Jedność.

LIDA—ul. Suwalska

redakcji 243, administracji

St. Michalskiego

N.-ŚWIĘCIANY—ui.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.

GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow.
GR DNO —Księg. T-wa „Ruch“

WILNO, Wforek 9 października 1928 r.
%eóakcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

dowiedziały

się o jego tam pobycie, Pabst uciek.
do Tyrolu. Tu odrazu wszedł w stosunki z reakcjonistami, którzy przystąpili do organizowania „Heimwehry”,

Konsekracja ks. dr. Lisowskiego
na sufragana lwowskiego.

LWÓW, 8.X.

PAT.

archikatedralnym

W _ kościele

odbyła

konsekracja prof. ks.

się wczoraj

dr.

Franciszka

Lisowskiego
na biskupa
sufragana
archidiecezji lwowskiej.
W uroczystości wzięli udział ks.
arcybiskup
Twardowski,
ks. arcybiskup Teodorowicz,
ks. metropolita
Szeptycki, ks. arcybiskup Sapieha, ks.
biskup Wałęga, ks. biskup
sufragan
Komar, ks. biskup Nowak, ks. biskup
Fischer,
kapituła
katedralna,
senat
uniwersytecki z profesorem Pinińskim,
reprezentanci władz
i liczne tłumy
publiczności.
Konsekracji dokonali ks. arcybiskup
Twardowski z ks. biskupem Wałęgą
i sufraganem Komarem. Po konsekracji ks. biskup Lisowski
przyjmował
księży obiadem
w seminarjum
duchownem. Na ręce ks. biskupa
Lisowskiego nadeszły liczne telegramy
z życzeniami z różnych stron kraju.

- Marszałek Senafu w Paryżu.
Marszałek senatu Szymański, który bawił we Francji na kuracji, wyjechał do Warszawy po tygodniowym
pobycie w Paryżu, w czasie którego
demonstrował w szpitalu Lariboisiere
i kilku innych szpitalach własny sposób operowania glaukomy. Dokonane
przez prof. Szymańskiego
operacje

wzbudziły

wielkie

_ zainteresowanie

wśród oitalmologów francuskich, którzy wyrazili mu swe gorące uznanie.

Dziennikarze polscy w Gdańsku.
GDAŃSK, 8—X. Pat. Uczestnicy
wycieczki Związku Dziennikarzy Polskich wyjeżdżając z Gdańska ofiaro-

wali 500 zł. na ubogich miasta GdańSka, 250
Gdańsku,

zł. na gminę
polską
w
250 zł. na Macierz Szkolną

w Gdańsku.

„Ligi, kidas'o pogłoskach przesileniowych.
„Lietuvos Aidas“ w artykuleiwstępnym zaprzecza pogłoskom, rozcho!
cym się w prasie zagranicznej, jak
w gabinecie ministrów między
strami panuje różnica poglądó
poszczególne kwestje. Jak w wewi
nej, tak również i w zagraniczne:
lityce

poglądy

prezydenta

repu

Smetona i premjera prof.
Woldem
rasa w niczem Się nie różnią.
Zmia“
ny personalne w gabinecie ministrów
nie mają cech politycznych. Szczególnie w sprawie wileńskiej niema i nie
może być rozdźwięku w gabinecie ministrów chociażby dlatego, że szerokie masy ludności
jednogłośnie popierają wysiłki rządu w kierunku odzyskania Wilna. Co zaś się tyczy reform wewnętrznego życia państwa, to
lata ostatnie dowiodły, że w Litwie
nie mogą panować
idee swobodnej
demokracji, Rząd narodowy dokłada
starań, by w tym właśnie
kierunku
zacząć wychowywać naród litewski,

WĘGIEL OPAŁOWY
=J

dostarcza

do

domu

i

od pół tonny

Wileński Syndykat Rolniczy |
Wilno,

Zawalna 9, tel. 323.

BOZNETWNAREE

EJ

ЕНО

jako
bojówki
przeciw
socjalistom.
Pabst, nadawszy sobie rangę majora,
otrzymał od tyrolskiego rządu krajowego,
Od stojących
na jego czele
działaczy
chrześcijańsko-społecznych
Strumpia.i Steidlego fałszywy
paszport jako „kupiec Peters";
przy ich
poparciu otrzymał
przynależność w
jednej z gmin
tyrolskich i tym sposobem
został obywatelem austrjackim, bezpiecznym przed ścigającą go
policją

niemiecką.

Biograija Pabsta jest niesłychanie
ciekawa. Miał on, jak twierdzą
niektóre dzienniki, przechowywać u siebie morderców Erzbergerai Ratenaua,
a także jego dziełem miało być zamordowanie w czasie rozruchów spa:takusowskich w. Berlinie
Karola Lib-

knechta i Róży Luksemburg.
monstracji
stępował.

ruchu

W

de-

wiedeńskiej Pabst nie wyJako
właściwa
sprężyna

'nacjonalistycznego

w Austji,

biorącej
swój
początek
z Niemiec,
pozostał w cieniu.
Z demonstracji wiedeńskiej, która
minąła w całkowitym spokoju, trudno

sądzić

na

czyją

korzyść

wypadła

próba sił. Jedno jestjtylko pewne, to,
mianowicie,
iż ideał powszechnego
rozbrojenia na tle maszerujących ko-

lumn Schuizbundu i Heimvehry
je się nieskończenie daleki.

wydaš

2.

.

SŁOWO

ECHA K RAJOWE
GŁĘBOKIE.
—

Posiedzenie

Sejmiku.

W

dniu

, Przed
28

września r. b. odbyło się posiedzenie Sejmiku Dziśnieńskiego, na którem były omawiane między innemi sprawy następujące: zaakceptowano zamknięcie budżetowe za rok

1927—28

i udzielono

skwitowania

Wydzia-

łowi Powiatowemu; uchwalono plan budowy szosy Ziabki — Prozoroki — Jazno —
Królewska — Karczma (około 21 klm.) ustalając okres budowy 4-letni (t. i. zakoń-

czenie w roku 1932). Ogólny kosztorys wy-

nosi zł. 1.200.000; w roku bieżącym
Sejmik ma zapewnioną
dotację w kwocie zł.
350.000, zaś w następnych latach ma otrzymywać po 140.000 zł.

Jednocześnie

postanowiono

prosić

МЫ

nisterstwo Robót Publicznych o rozpoczęciu
budowy szosy na odcinku drogi państwowej — Dzisna — Królewska—Karczma (na
odcinku tak zwanego
traktu
połockiego

Wilno — Michaliszki — Duniłowicze — Głę-

bokie — Dzisna), a to celem
połączenia
szosą m. Dzisny z koleją, albowiem wybudowany przez Samorząd edcinek drogi bitej zatraciłby swoje znaczenie gospodarcze
= położonego na granicy in. Dzisny i okoW

związku

z

Woropajewo

rozpoczęciem

—

—

Druja — Sejmik Powiatowy uchwalił złożyć
deklarację o przyjęciu świadczeń na budowę kolei , wywłaszczeniu gruntów, dostarczenie słupów telegraficznych i podkładów
w ramach tegorocznego
budżetu, t. j. do
kwoty około 140.000 zt.
Uznając konieczność popierania
ruchu
spółdzielczo - Iniarskiego zmierzającego do
racjonalnego wykorzystania
rejonów lniarskich, w które obfituje powiat Dziśnieński
— Sejmik Powiatowy uchwalił udzielić powstałej w roku bieżącym Spółdzielni Iniarskiej

—

gwarancji

surowca

—

w

Pozatem

na kapitał

obrotowy

kwocie

150.000.

Sejmik

zł.

na skup

Powiatowy

uchwalił

instrukcję Kasowo - Rachunkową w/g projektu opracowanego przez Biuro Zjazdów

Samorządu

Ziemskiego w Warszawie;

przy-

jał Statut emerytalny dla pracowników sejmikowych
w/g _ projektu
opracowanego
przez Centralny Zarząd Związku Pracowni-

ków

Samorządu

Powiatowego.

Statut

prze-

widuje przystąpienie do Funduszu emerytalnego też gmin i miast powiatu, oraz uchwalił Statut dla Komunalnej Kasy Oszczędności, a to w myśl rozporządzenia Władz Centarlnych o zastesowaniu Statutów Kas Komunalnych do Statutu ramowego,
оргасоwanego zgodnie z ustawą o zakładaniu Kas

Komun.

W dniu 26 września r. b. w sali Sejmiodbyło się zebranie organizacyjne Związ

ku

ku

Społecznie

przez

Pana

Pracujących

Kobiet,

zwołane

Starostę.

Po wysłuchaniu przemówienia pana sta-

rosty

o

zadaniach

jednogłośnie
Związku

Związku

założyć

Oddział

Społecznie

—

uchwalono

/ Wileńskiego

Pracujących

siedzibą w Głębokiem, obejmujący
działalnością powiat Dzišnienski.

Kobiet

swoją

z

Zp.
SŁONIM.
— Przerwane

pieczeństwa

pow.

posiedzenie.

Słonimskiego

Władze

bez-

uzyskały

drogą konfidencjonalną . wiadomość o mającem się odbyć w lasku zebraniu centralnego komitetu
Zw. Młodzieży komunistycznej. Rzeczywiście, w oznaczonej godzinie
iwążono kilkunastu mężczyzn
udających
pojedyńczo w stronę wskazanego miejPolicja zorganizowała obławę. Spłoszejecownicy rozbłegli się. W wyniku poujęto kilku uczestników. Wyjaśniło się
zebranie to przybyli delegaci z po-

w:

Słonimskiego,

ródzkiego.

Przytrzymani

zom

Śtołpeckiego

przekazani

i No-

zostali

wła-

sądowym.

BRASŁAW.
— Apteka sejmikowa. Dowiadujemy się
że na mocy orzeczenia Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych ma być zamknięta
apteka

sejmikowa

w

Brasławiu,

istniejąca

tam

od

kilku lat, a prowadzona bardzo dobrze ku
zupełnemu zadowołeniu miejscowych
mie-

szkańców.

Zdawałoby się, że przyczyny
należy
doszukiwać się w jakiemś nadużyciu
czy
przekroczeniu przepisów, lecz tak nie jest,
bo oto apteka ma być zamknięta na skutek
skargi innej apteki miejscowej,
dla której
oczywiście nie była na rękę konkurencja i
która chciałaby zgarnąć złote runo z ubogiej ludności brasławskiej, bez żadnych оgraniczeń.
Apteka sejmikowa
powstała w Brasławiu nie w celu osiągnięcia zysku, lecz dla
udostępnienia ludności uzyskiwania
tanich
a nawet bezpłatnych łeków.

W tym celu apteka sejmikowa udziela
wszystkim mieszkanńcom powiatu 20% opustu

szom

od

taksy

aptekarskiej

państwowym

zaś

funkcjonarju-

i samorządowym

33%

opustu.

Niezależnie od tego -niezamożni mieszkańcy uzyskiwali co miesiąc na 200 do 300

apteki

ANGORA.

Zjazd

niepodległości.

wójtów.

Obchód

Wobec

10-ciolecia

kięski

nieurodzaju.

Dnia 4 października r. b. odbył się w Brasławiu pod przewodnictwen:
miejscowego
starosty p. Januszkiewicza zjazd wójtów i
pisarzy gminnych powiatu
Brastawskiego.
P. starosta otwierając
zjazd
omówił
szczegółowo sprawy gospodarcze, w szczególności aprowizacyjne,
podając
wójtom
wytyczrte polityki aprowizacyjnej i udziela-

jąc

wskazówek

co do

regulowania

zboże i chleb, tudzież
go cen zboża i mąki.
Szczególny nacisk

na

konieczność

zagadnień

łecznego.
do

cen

wzajemne-

położył

p.

powołania

do

aprowizacyjnych

starosta

regulowania

czynnika

:

Następnie

p. starosta

wezwał

rozpoczęcia

już obecnie

przygotowań

obchodu

10ciolecia

na

stosunki

niepodległości,

spo-

wójfów
z tem

do

że

do udziału w obchodzie winny być powołane wszystkie organizacje społeczne
istniejące na terenie poszczególnych gmin, oraz

szerokie

warstwy

ludności.

W dalszym ciągu swego przemówienia,
starosta wyjaśnił
zebranym
konieczność
ułożenia przez poszczególne gminy programów
inwestycyjnych na okres pięcioletni,
ewentualnie przynajmniej na okres trzyletni.
Da to możność planowego
przeprowadzenia inwestycyj i wyjednania w porę subsy-

djów

i pożyczek rządowych.

Ze sprawozdań wójtów,
wygłoszonych
na zjeździe wynika, że stan rolnictwa na terenie powiatu jest opłakany.
Około 80% zbóż jarych jest jeszcze na
polu i z powodu stałych deszczów i przy-

mrózków

panujących

w nocy

niema

żadnej

8.10.

trzęsienia ziemi trzy wioski położone w okolicach Angory zostały całkowicie zniszczone,
trzy inne uległy, zniszczeniu w 70 proc., sześć inych w 25 proc. i wreszcie osiem w 5

procentach.
Dwie osoby odniosło rany. Rząd oraz organizacja Czerwonego
ły akcję

Tajemnicza
eksplozja w pociągu w Indjach
BOMBAJ. 8.10. (PAT). Na skutek tajemniczej eksplozji, która z przyczyn dotych
czas niewyjaśnionych nastąpiła w pociągu zdąbającym
zostały zabite, a 8 rannych.

że powodem

eksplozji

z Allahabad do Bombaju.

była przewożona

z mającą tam nastąpić wizytą komisji Simona.

do Bambaju

Niema jednakże dowodów

nie tego przypuszczenia.

w

3 osoby

związku

na potwierdze-

Pożar w więzieniu amerykańskim
Była

to sprawka

więźniów

JUNCTIOCETY. (Stan Ohio)) 8.10. (PAT). W futejszem więzieniu wybuchł pożar
w sypialni, zajmowanej przez 280 więźniów. Przynajmniej 6 więźniów zginęło w płomieniach. Prawdopodobnie ogień został podłożony przez więźniów,
stać zamieszanie powstałe w czasie pożaru w celu ucieczki.

którzy

chcieli

wykorzy-

W dwóch wierszach.

DELTA. (Stan Utah) 8.10. (PAT). Rodzina złożona z 8 osób zginęła
w czasie zderzenia automobilu .którym jechała, z pociągiem.
*

KOWNO. 8.10. (PAT).
dzy Litwą a Finlandją.

k

4

Dziś została podpisana umowa

handlowa

mię-

* # *
LONDYN. 8.10. (PAT). W jednem z uzdrowisk londyńskich zmarł w
sobotę wysoki komisarz Nowej Funlandji Wiktor Gordon przeżywszy lat 44.
>
BUDAPESZT. 8.10. (PAT). Rząd węgierski w nocie doręczonej prezydentowi Stanów Zjednoczonych postanowił przyłączyć się do pakiu Kelloga.
ki

PRAGA. 8.10. (PAT). Wczoraj odbyło się tu uroczyste otworcie zorganizowanego przez Ligę Narodów międzynarodowego kongresu sztuki lu:
dowej. Na kongresie reprezentowanych jest 38 krajów.

Pożar

największego

Straszliwe sceny. -Potwory

teatra

Ww Madrycie.

i bohaterzy.—Tragiczne pomylki.

Cudownie

ocaleni.

nadziei, by zboża te dojrzały, a nawet zaPrzed dziesięciu dniami donosiliśmy o lało ale dzielna pani została zaduszona;
chodzi=kwestja czy będzie wogóle
możlijuż na dole usłyszeli
wym zbiór słomy zbóż jarych, gdyż trudno tej strasznej niemającej bodaj sobie rów- dwaj chłopcy będąc
nej od czasu powstania teatru katastrofie— krzyk siostrzyczki na górze, wrócili po nią
ją będzie wysuszyć.
:
i nie zdążyli się już potem wydostać zgiW związku z takim nieurodzajem wpły- oto garść szczegółów.
Teatr Novedados (Nowošci) byt olbrzy- nęli wszyscy troje; najdzielniej spisała się
wy podatków są nieznaczne i w konsekwenmią starą ruderą, całkowicie z drzewa zbu- orkiestra, którą mimo bliskości ognia nie
cji powstaje niemożność celowego wykona-dowaną. Miał on sześć
pięter i mógł po- przestała grać ani na chwilę w nadziei, iż
nia budżetów gminnych.
3000 osób. W owym dniu wpłynie to uspokajająco na tłum
uciekli
Na terenie powiatu daje się zauważyć mieścić około
sztukę, cieszącą gdy płomienie objęły już barjerę
już obecnie masową wyprzedaż inwentarza tragicznym dawano nową
.
Tragiczną omyłkę popełniła pewna babżywego, gdyż ludność z jednej strony musi się wielkiem powodzeniem, wszystkie miejsca
wiele ludzi odeszło od cia — schwyciła stojącą obok dziewczynkę
regulować swe należytości z tytułu
poży- były wysprzedane,
nie przeczuwając,
że przekleństwa ja- sądząc, że to jej wnuczka
i wyprowadziła
czek uzyskanych w latach ubiegłych, a z kas
kie rzucają ną kasjerki, zamienią się wkró:
szczęśliwie, dopiero na ulicy spostrzegłą,
że
drugiej strony
z powodu
katastrofalnego
: > ae całkiem obca—jej wnuczka zginęła
‚
błogosławieństwa.
stanu zbiorów paszy, które wynosi w tym tce naPodczas
trzeciego аК!и - 0/
zinie 9
normalnego
roku w powiecie około 30%.
publiczność z amfiteatru ujrzała nagle p'ozbioru.
*
jeden muzykant, nieprzytomny ze Stramień na scenie. W jednej chwili powstał po
Następnie na zjeździe wójtów i pisarzy płoch straszliwy, wszyscy rzucili
się do chu, porwał że sobą... ogromny będen, trzy
drogoszereg spraw szkolnych,
omówiono
wyjść. Stary teatr miał ich niewiele, nado- mał go tak kurczowo, że zdołał go wynieść
wojskowych i miar złego ażeby się wydostąć z wyższych poza teatr — tam też dopiero spostrzegł, że
administracyjnych,
"wych,
innych.
niepotrzebne
kondygnacyj trzeba było przejść przez salę wlecze spłaszczone zupełnie,
Miejscowy.
strażacy
parterową—to też większość ofiar rekrutuje szczątki. Gdy wreszcie nazajutrz
dostali się do wnętrza — widok był wstrzą
się z galerji.
i
Najstraszniejszem było to, że elektrycz sający: trupy zwęglone wszędzie porozrzuKRYNKI, pow grodzieński.
wciśnięty
ność zgasła natychmiast wszędzie, ogromny cane; tułów jakiegoś mężczyzny
— Obchód I rocznicy S. M. P. W ostat- teatr był tylko oświetlony ogniem buchają- w szczelinę — nogi jego zaś znaleziono na
się w drugim końcu sali; kask żandarma wypełnich dniach września r. b. Stowarzyszenia cym ze sceny, płomienie posuwały
w stronę widowni obejmując z przerażającą niony jakąś płynną masą — to mózg wiaśmęskiej i żeńskiej
Młodzieży Polskiej
szybkością orkiestrę i pierwsze rzędy krze- ciciela kasku; z pod ciężkiej belki wystaje
Krynkach obchodziły uroczyście I rocznicę seł. Ciemność, czerwone języki ognia i nie jakaś głowa o straszliwie wytaraszczonych
powstania organizacji. Rano o godz. 9, dwa znośny żar sprawiały,
że wszyscy potracili oczach, w kącie kilka kołtujących się ciał
barwne huice młodzieży katolickiej wzięły
ręce opłatane we włosy i zaciśnięte kurczogłowy.
tym
w
specjalnie
udział w nabożeństwie,
wo na szyjach, widać bili się o przejście: w
Co
się'działo
na
sali?
Rzeczy
potworks.
odprawił
celu zorganizowanem, które
szął ogarcął budzie suflera jakiś trup — ale nie suflera,
zupełne,
ne, zezwierzęcenie
dziekan }. Marcinkiewicz. Uroczysta akade- wszystkich, dziki, pierwotny instynkt samo- którego znałeziono martwego gdzieindziej.
wypełniona
mia w sali Banku Ludowego,
zachowawczy wziął górę
nad
wszelkiemi
po brzegi, była doskonałą manifestacją sym- uczuciami. jakis kaleka o kulach podczas ,. Są też i żywe istoty: z za drzwi z głębokiego wygłębienia wydostano nawpół marzdobywajaką
patji władz i społeczeństwa,
schodzenia z piętra został powalony na zie twe ze strachu dziecko — nietknięte, nawet
ją wprost przebojem Stowarzyszenia Miomię i stratowany nogami, drzazgi protez po niezadraśnięte;
:
dwa foksterjerki, które na
dzieży Polskiej w powiecie.
przekłuwały mu
brzuch i twarz;
mnóstwo noc zamykano w sali dla tępienia niezliczo$. M. P. w Krynkach prowadzą inten- kobiet zostało zaduszonych
i
zdeptanych,
nych szczurów, wyl azły zdrowte i całe z pod
kulturalno - oświatową
sywną działalność
na niektórych ciałach znać ślądy ciosów jakiegoś złomu; paru ludzi dawało słabe 0zi wychowawczą w myśl ogólnych wskazań
nożem
w
kark
lub
kul
rewolwerowych
to
naki życia — odwieziono je czemprędzej do
nową Polskę
organizacyjnych: „Młodzieży,
cisnący się z tyłu widzowie torowali sobie szpitala.
twórz — potężną, Bogu miłą!”
z
się
ześlizgiwało
mężczyzn
drogę; sporo
Pod ruinami Nowedada zginęło 150 ludzi
wyższych pięter po kolumnach, inne skakarannych jest około 400 ale coraz to któryś
ob
miażdżąc
i
rozbijając
tłum
w
wprost
li
i
uał
casami głowy stojących na dole; jakiś ojciec umiera.
O tem jak gwałtownym musiał być powidząc, że ną jego żonę i ośmioro
dzieci
25290
upadła olbrzymia płonąca belka, strzelił so żar Świadczy, iż już po godzinie zawalił się
\
fosa DOBRA
bie w skroń z rewolweru; nieludzki wrzask sufit, jednak gdyby publiczność zdobyła się
i ryk wzmagał jeszcze powszechną panikę. na spokój niezawodnie wszyscy ocałeliby.
normalnie w przeciągu 10 minut
Byli jednak i bohaterowie: staruszek Przecie
maximum, największe sale pustoszeją — ale
świe
kawałek
skądci
wygrzebał
odźwierny
'PLANOW.
cy i zapaliwszy ją wskazywał uciekającym tu parę osób przewróciło się ze strachu w
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Nur

złotych ieków bezpłatnie.
Zmusiło to oczywiście i aptekę prywatną do umiarkowania swego apetytu i obniżenia cen.

TEATRALNE

drogę poprzez ciemne korytarze—sam zgiпа! оп potem; jakaś pani widząc małą
oziewczynkę, uniosła ją w górę obiema rękami, chroniąc od zgniecenia dziecko 0ca-

jest „dla dzieci i młodzieży”, że młodzież dobrzeby zrobiła nie uczęszczając
do teatru na sztukę... zapowiedziacktack,
3
w
groteska
kus“,
„Hokus-Po
Franck:
P.
i
Ludwik Hirschfeld
ną
na
rozplakatowanych
afiszach.
Polskim.
Teatrze
w
a
z prologiem i epilogiem, wystawion
Lecz, niestety, na tem kończy się rola
jak
p.
Junosza
Stępowski
lecz
i
dla
dłuReduta wróciła do Wilna po
Kontrola
dyrekcji Teatru Polskiego.
gotrwałem objeżdżaniu miast i miaste- wypróbowania, czy siły swej atrakcyj- nad publicznością u okienka kasy —
czek „regjonalnych* (tak się dziś mó- nej nie utraciła sztuka tak par ex- nie do niej, nie do Dyrekcji Teatru,
przedwojenna i niecenzuprowincjonalnych) i — celence
wi zamiast:
należy. Kuratorjum Okręgu Naukowepodobno — ma w ciągu rozpoczynają- ralno-patrjotyczna.
go
może zechce postawić swego konTeatr Polski tymczasem
nie czycego się nowego sezonu stale, dzień
trolera
u kasy pilnującego aby żaden
po dniu dawać przedstawienia w gma- niąc na razie żadnych zapowiedzi „Se- bilet na, dajmy na to, „Prawo do poGorąco i zonowych'*, bije się jak ryba o lód o
chu swoim na Pohulance.
catunku“ nie dostał się do rąk młonajszczerzej możemy się tylko cieszyć swój repertuar nietyle eklektyczny ile dzieży szkolnej lub w szkolnym wieprzedewszystTrzeba
z takiego postanowienia.
chaotyczny.
ku... Dyrekcja, broń Boże, nic przeciw
trzeba
żyć,
Sezon atoli w Reducie ma się roz- kięm żyć! Dlatego aby,
frek- temu nie będzie miała. Przeciwnie.
począć „na dobre* z niedużem opóź- przecie mieć... choć minimum
Przysporzy jej to publiczności na posztuk
nieniem. Premjerą inauguracyjną (ma wencji, to znaczy choć garść
południówki przeznaczone
specjalnie
być nią oryginalny utwór dramatyczny „kasowych”. Trzeba na niedzielne po- dla młodzieży, a coraz częściej zaczyp. Tadeusza Łopalewskiego 'zatytuło- południówki mieć coś „dła młodzieży nające świecić pustkami. Ha!
„Miosztuk dzież się klasycyzmu zrzekła"...
wany „Don Kiszot'*) poprzedzą ho rs z retrospektywnego repertuaru
d'oeuvrey w postaci paru występów rodzimych, mniej lub więcej „klasyczZaklęty zamek poszedł w dym,
Postrachu więcej nie szerzy —
Baluckiego...
gościnnych głośnego artysty warszaw- nych*, coś Fredry, coś
I Meluzyna głosem swym
В
Stępowskiego. P. Coprawda, ta szkolna młodzież teraźskiego p. Junoszy
Nie wabi błędnych rycerzy.
Junosza Stępowski, jak wiadomo, od niejszą czytająca dzień w dzień spraZ repertuarem dla „„normalnej'* puwielkie wozdania z procesu marjawickiego w bliczności większa jeszcze bieda. Pudłuższego już czasu uprawia
dramatyczne, „Expressie“ i znająca na wylot reper- bliczność powojenna (nietylko wileńrole popisowe, wysoko
ekranu“
nie da ska) spragniona jest sztuk „lekkich”
wielkiego repertuaru — i w takiej też tuar ze „srebrnego
fazie ma go nam Reduta, jak słyszeliś- zbytku kwapi się dó Lutni na „Grube i „wesołych*. Nic dziwnego.
Napapodobno w roli ryby“ lub „Dożywocie*... „Prawo do trzyliśmy się przez pięć lat wszelkiemy, zaprezentować,
cesarza Pawła z historycznego obrazu pocatunku“! — w to graj dla chłop- go rodzaju tragedjom do syta — na
Merežkowskiego. ,„Cesarza Pawla“ та ców naszych i panienek. Dyr. Rych- życie całe! Gdy na scenie już tylko zaZapolskiej — łowski robi, co może. Nawet w komu- czyna zanosić się na t. zw.
„Tamten“
poprzedzić
konilikt
a- nikatach do prasy zastrzega najprzy- dramatyczny lub zaczyna zawiązywać
nietylko, sądzimy, z racji popisu
artysty kładniej, że taką to a taka sztuka nie się tragiczny
ktorskiego tak znakomitego
węzeł,
nerwy
nasze
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Półksiężyca podję-

ratunkową.

pogłoski

Proces

W

Skutki trzęsienia
ziemi w okalizach
Angory
PAT). Według oficjalnego
sprawozdania, w czasie ostatniego

Krążą
—

budowy

Szarkowszczyzna

w Brasławiu

sejmikowej, większość chorych po uzyskaniu porady i recepty w sejmikowej przychodni lekarskiej za opłatą 1 zł. względnie
dia niezamożnych bezpłatnie,
odchodziła z
tą poradą i receptą wprost do domu
nie
mając za co nabyć lekarstwo...
Może i były stąd jakieś dobre skutki,
ale są one wątpliwe. Natomiast obecnie, każdy kto uzyskał poradę i receptę, mógł uzyskać i lekarstwa, nic więc
dziwnego, że
ludność założenie sejmikowej apteki i sposób jej prowadzenia powitała z uznaniem,
zaś fakt zamknięcia apteki powita
conajmniej ze ździwieniem.
Nie wchodzimy w formy prawne całej
tej sprawy — da tu swoją opinję Najwyższy Trybunał Administracyjny,
gdyż tam
właśnie, jak się dowiadujemy zamierza sejmik skierowywać swą sprawę, należy jednak dziwić się, że placówka samorządowa,
tak celowa i z takim trudem zorganizowana, zostanie zamknięta i mogą być obecnie
jeszcze takie normy prawne, które zamiast
ułatwić Samorządowi celowe wykonywanie
swych zadań, utrudniają je, a nawet wręcz
uniemożliwiają.

ic.

kolei

założeniem

Huragan

SYDNEY. 8.10. (PAT).
Gwałtowny wiatr dokonał wczoraj wielkich
spustoszeń w Nowej południowej Walji znosząc z kilkuset domów i wyrywając
z korzeniami mnóstwo drzew.
Jednocześnie wybuchł pożar lasów, szczególnie
niebezpieczny tam,
gdzie łasy ciągną si ęwzdłuż gór, na których z powodu panujących skutkiem
dymu i kurzu ciemności nastąpił cały szereg wypadków automobilowych.
Papiernia w Cumberland otoczona ze wszystkich stron płonącemi lasami została doszczętnie zniszczonał Szkody dochodzą do 250 tysięcy funtów
szterlingów. Doniesień o ofiarach w ludziach dotychczas niema.
SYDNEY. 8.10. (PAT). Szkody wyrządzone przez huragan oceniane
są na miljon funtów szterlingów. Pożar lasów zniszczył, rozszerzając się
jeszcze 21 domów.

drzwiach,

uczynił się ścisk —

i w rezultacie

wychodzono szalenie pomału. Panika przyczyniła się z pewnością więcej do tak zna-

cznej liczby ofiar niż szalejący ogień.

Ka.

przestają odruchowo
reagować.
Zamykamy odruchowo
oczy.
Organizm nasz, przesycony
najokropniej-

Dalsze

zeznanie

Marjawitów.
Zarębskiego

W 16 dniu procesu obrona wytoczyła najcięższe swe działa, by ostatecznie zgnębić świadków oskarżenia,
jednak trafia na nadzwyczajny opór ze
strony św. Zarębskiego.
W dalszym
ciągu świadek Zarębski opowiada o
objawieniach Kowalskiego, jakie
ten
miał rzekomo w 1926 r. Arcybiskup
marjawicki jawnie
zaczął
nazywać
świadka mężem opatrznościowym, ponieważ słyszał głos od Boga.
Mochale zaufaj Zarębskiemu.
Teraz ten zautany dzisiejszego оskarżonego, zeznaje co następuje:
—
Towarzyszyłem , Kowalskiemu
w objazdach i wizytacjach parafij. Bawiąc raz w Felicjanowie obserwowałem, gdy pewnego poobiedzia poroz-

—

Wyrok

dokumenty,

we

Środę.

to potwierdzające,

oadpo-

wiada, że... nie ma.
Św.

Cieszkowska

opowiada,

że

Jałosińska mówiła jej parę dni temu, iż
głównym inicjatorem sprawy jest Zarębski, płacący pieniądze tym, którzy
zeznają na niekorzyść
Kowalskiego.
Prochówna mówiła jej, iż tak dobrze
zeznawała, że sędziowie bili jej oklaski (!).
+
Konfrontacja siostry Artemjany z M
Jałosińską kończy się słowami — аюsińskiej: Po co siostra kręci, nareszcie
trzeba wyjawić prawdę. Konfrontacja
Prochówny z Artemjaną również kończy się ogólną wesołością
zarówno
wśród sędziów jak i publiczności.
kładano w ogrodzie koce na trawie, a
Św. Dorota Wiśniewska: Na zapyna nich położył się Kowalski z siostra- tanie przewodniczącego, co wiadomo
mi Miłosią i Klementyną. Podczas tej jej w sprawie odpowiada: Będę zeznasielanki arcybiskup pozwalał sobie na wać o Niewiadomskiej.
całkiem niedwuznaczne
czułostkowoPrzewodniczący: Czy świadek był
ści względem zakonnic, mnie zaś ka- obecny na sali podczas procesu?
zał asystować siostrze Wiłuckiej, za
Świadek: Tak proszę sądu ale tego
co jaknajuprzejmiej
podziękowałem, co słyszałam, absolutnie nie będę móbo to nie leży „w branży mych inte- wiła.
resów''(?!).
Świadek Wajski, wezwany na skuPrzechodząc do cudów
Zarębski tek wniosku prokuratora,
|
opowiada:
przytoczył następującą opowieść sta- Mnie była powierzona tajemnica korego Procha, ojca jednego ze świad- biety, więc jej dochowałem.
Jestem
ków oskarżenia.
oficerem wyższym w rezerwie, osabą
— Starowina
ze łzami w oczach popularną i znaną w Łodzi. Uchodzę
mówił, — powtarza św. Zarębski — ze człowieka nieposzlakowanego. Znam
marjawicki Zarębskiego od dwuch lat. Niejednojak w. Lesznie proboszcz
uciekał się do zainscenizowania zwy- krotnie opowiadał mi on o życiu zakłej komedji, by wywołać cud, kazał kulisowem marjawitów i prosił, jeśli
bowiem grać jednemu z chłopców na zajdzie potrzeba, opieki nad zakonniorganach, kiedy w kościele nikogo nie cami, opuszczającemi klasztor, żebym +
było, a na cmentarzu zgromadziła się był mu pomocny. Zgodziłem się maSkoro z poza zamknię- jąc dług wdzięczności wobec
cała parafja.
Zarębtych drzwi zaczęły dochodzić akordy skiego. Niedługo trzeba było czekać.
muzyki, proboszcz wielkim głosem za- Zgłosiła się do mnie Górniakówna po
wołał, że to cud.
pieniądze na wyjazd do Zarębskiego.
Następnie świadek zeznaje o wizyOpowiada z płaczem swe drastyczcie siostry Rafaeli, która dopuszczała
się różnych krętactw, by wyłudzić pie- ne przeżycia.
niądze. Świadek wyjaśnia kwestję 200
— Byłam, — opowiadała — od 6
zł., które dał nie on, św. Rafaeli, a ks. roku życia w klasztorze. Początkowo
Krygier.
zadowolona, poczem poczuła
wyrzuŚwiadek wspo- ty sumienia i postanowiła klasztor оPrzewodniczący:
minał, że Górniakówna składała u nie- puścić. Dałem
więc jej na drogę, —
go zeznanie piśmienne.
mówi Wajski — i odjechała do WarŚw. Zarębski odpowiada: Tak, i na szawy. Po pewnym
czasie
spotkał
dowód tego przedstawia te zeznania. Górniakównę w Łodzi i dowiedział się,
оро- że wróciła do marjawitów na skutek
Następnie świadek Zarębski
wiada, że jechał razem ze świadkami groźby ojca, który był pod wrażeniem,
na sprawę statkiem do Płocka i dawał że Kowalski odda zabrany mu mająim zeznania do odczytania.
tek. W tym momencie następuje konpoka- frontacja między Wajskim a GórniaNastępnie adw. Kobyliński
zuje Zarębskiemu fotografję, dokona- kówną.
ь
ną po odnowieniu ślubów zakonnych
Przewodniczący
zwraca
się do
repro- Górniakówny: Co może świadek odpo
i zapytuje: Dlaczego świadek
dukował
wymazał

w gazetach,
tę fotografję
siebie i swą rodzinę.

a

wiedzieć na to p. Wajskiemu?

Górniakówna odpowiada:

To jest

chciał,
Św. Zarębski: A cóż pan
bajeczka, którą opowiedział
Wajski.
afiszował z
żebym się jeszcze dalej
Świadek zaznacza, że honor, a tem,
marjawitami?
bardziej przysięga jest dla niego święOpowiada, że daiej byłby życzliwy tą rzeczą, że nie uważa za stosowne
dla marjawitów, gdyby nie to, że na- zwracać uwagi Górniakównie i odpopotkał same brudy.
wiadać jej.
Przewodniczący zadaje szereg pymorałoszukali
mnie
i
— Marjawic
nie — dodaje— a uważam, że wobec tań Górniakównie, na które ona wogótego zdolni są do wszystkiego.
Wo- le nie odpowiada.
Następnie przewodniczący pokagóle nie uważam ich za ludzi.
zeznanie
Adw.
Kobyliński: A może za by- zuje Górniakównie pisemne
złożone
u
Zarębskiego.
Świadek
po
dlęta świadek ich uważa?
długiem milczeniu
stwierdza, że to
Świadek nie odpowiada.
Adw. Śmiarowski: Odkąd
datuje jest jej pismo.
Przewodniczący zarządza
tajność
się stosunek świadka z ks. Krygierem?
św.
Świadek: Od czasu, kiedy zaczęło obrad, podczas których zeznaje
Wajski,
omawiając
bliższe
szczegóły
się śledztwo.
erotycznem
z życia
Następnie Zarębski składa
doku- o zabarwieniu
marjawi- Górniakówny w klasztorze marjawicmenty ilustrujące stosunek
tów do rządu rosyjskiego, poczem sąd kim w Płocku.
Po skończeniu tajności obrad sąd
ogłasza tajność obrad. Krążyły po kuprzesłuchuje
szereg
świadków
dla
luarach wieści, że Zarębski omawiaostatecznego
wyjaśnienia
niektórych
dotyczągo,
jąc komentarze Kowalskie
ce „Pieśni nad
pieśniami', opisywał spraw.
Wyrok
nastąpi
prawdopodobnie
sceny niezmiernie drastyczne.
Po tajnych obradach adw. Koby- w środę wieczorem.

liński zapytuje Zarębskiego o jego wy-

kształcenie.
Św. Zarębski oświadcza, że był w
akademji handlowej w Berlinie i Lon-

dynie.

Na zapytanie, czy posiada

jakieś

artyści
warszawscy zapewniają sztucznie dłuższe życie na Scenie. Przeniesione

na inną

scenę,

nie

|
į

ankil i, toma
dostarcza książki angielskie, francuskie i niemieckie oraz czasopisma
szybko

że

l|

Wilno

nietylko

i tanio.

gustuje

i

I-plLv

w

fatała

szkachi krotochwilach...
Co?
Może
nie?“
Tedy Teatr Polski raz po raz wy-

posiadającą niemal
nieograniczonych
chwilowo. Przyjdzie czas... i znowu mozliwości co do gry aktorskiej, Świe- prostowuje sie, pierš wydyma, „czolo“
swoją slabizną... wznosi w górę — i trzyma iason.
będziemy „z najżywszą
przyjemno- cą sromotnie całą
Niedawno, ni stąd ni zowąd, wyścią zalewać się łzami i przeżywać Teatr Polski zapobiegliwie— i we własIbnajokrutniejsze 'wstrząsy
w teatrze. nym interesie! — dotrzymuje nie od stawił, Podpory społeczeństwa"
sena.
Dlaczego
właśnie
te
50-letnie
warszawskim,
Tylko nie dzisiaj i nie jutro jeszcze... dziś kroku teatrom
Proszę mi wybaczyć trywjalne porów- ściślej: lekkiemu repertuarowi teatrów podpory społeczeństwa z przed 50 ciu
Dyrekcji Teatru Polnanie. Kto się objadł,
dajmy
na warszawskich. Gzasem uda się—cza- lat, pozostanie
Ale gest
to, raków lub kołdunów, ten przez sem się nie uda, Malickiej lub Ćwik- skiego głęboką tajemnicą.
byłl... Jakiż będzie teraz
pewien
czas — patrzeć na raki lińskiej, Węgierki lub Fertnera—niema był, bo
sequens?
Może w połowie
lub kołduny nie może. I nikt mu tego się przecie pod ręką. No, i 10-ciu lub wiwat
w pierwszych Adwentu, może aż na Trzy Króle
za złe nie bierzel
Dlaczegoż
mieli- 15-tu złotych za krzesło
to może
„Kró
tą. Jeżeli nie „Irydion*
byśmy mieć więcej
wyrozumiałości rzędach dlatego aby opłacić
dla żołądka człowieczego niż dla czło- kich aktorów, którzy z każdego piasku Lear?
Nim doczekamy
te; uroczystości
wieczego ducha?
bicz ukręcić potrafią.
zadowolnić
się
nam
wypada
odkryciem
Ma
też
Teatr
Polski
jeszcze
jedną
Z tych zresztą lub owych
przyDyrekcję Teatru
Polskiego
czyn, mniejsza, dość, że publiczność troskę repertuarową. Oto tyle razy i przez
zręcznej
i nieszablonowej
„leci na sztuki lekkie i wesołe. Nie przez tak nieraz dłuższy czas pozo- wcale
wiedeńskich
autopogardzając pikantnošcią, Teatr Pol- stawał sam na placu w Wilnie,repre- „groteski* dwóch
ski, uprawiający programowo
reper- zentując bezkonkurencyjnie tu u nas rów, Hirschtelda
i Francka.
Tytuł,
„Hokustuar lekki, jest w swojem
świętem
_ w najbardziej eksponowanym — па niestety, nieco bałaganowy
„„uprzeprawie poszukując właśnie sztuk lek- ciekawość ludzką punkcie odrodzonej Pokus". Nie będę wszelako
zdradzając
wobec
kich i wesołych, dobrze skrojonych i Rzeczypospolitej Polskiejl—po I s ką dzał wypadków
—w miarę!
pikantnych.
Lecz—skąd Sztukę dramatyczną
itea- tych, którzy na sztuce jeszcze w Teje braćr Widzimy przecie, co się dzie- tralną,
że utarło się
Teatrowi atrze Polskim nie byli: jaki może
je, paraon, co jest wystawiane
po Polskiemu
dopiekać: „A uważaj-że, mieć owe ' Hokus-Pokus związek z
możności treścią i akcją groteski. To tylko p“
teatrach warszawskich, gotowych dać kochanieńki, aby w miarę
że sztuka rozpoczyna się od
coś
z poważnego
re- wiem,
w każdej chwili konia z rzędem choć- dawać
momentu
kiedy pewien dyrektor tepertuaru
polskiego
albo
choćby
zaby... choćby... za nowego
„Mecenasa
Wilno — to zawsze atru jest na punkcie zbankrutowania.
Bolbeka*. Wchodzą tam raz po raz granicznego...
panie dzie- Ani aktorów co się zowie, ani publina scenę utwory oryginalne polskie Wilno!... Tradycje, mości
Musicie czności... ani przedewszystkiem sztuk
Święta!...
albo tłumaczone, bardzo, bardzo nie- ju, tradycje rzecz
krytycznej tej chwili
od
czasu
do
czasu
pokazać
Światu, do grania! W
raz słabe,
którym
znakomici
szemi

wrażeniami,

nie

znosi

ich

—

ŁO

Domyślcie

o

złóżcie

MO

biednych

kilka złotych

na kupno

aparatu

ślepych

radjowego

dla internatu

dzieci

dzieciach

niewidomych.

W. Boroczny Ogólnopolski Zjazd Žiemianek
Powitanie

i pierwszy

Zebranie Młodych Ziemianek.

zaszczytnie
inicjatorka
akcji opieki
nad matką i dzieckiem i gorliwa praKorzystając z przybycia na Zjazd cowniczka na tem polu, zaznajomiła
wielu zrzeszonych ziemianek, w pierw- zebranie z wynikami akcji, podkreślaszym dniu zjazdu, a więc w niedzię- jąc na wstępie doniosłe jej znaczenie.
lę odbyło się zebranie Młodych Zie- Z przemówienia
p. Przewłockiej domianek.
wiadujemy się, że na terenie naszego
Rozpoczęło je sprawozdanie księ- województwa
przoduje
pow.
Wil.żniczki Anny Czetwertyńskiej, stojącej Trocki,
którego
Sejmik
uruchomił
na czele wszystkich organizacyj Mło- już trzy wzorowe stacje opieki
nad
dych Ziemianek, z przebiegu
i wyni- matką i dzieckiem oraz sześć
punkków pracy organizacji.
Ujawniło się tów położnych, nie licząc następnych
z tego sprawozdania, że dzięki duże- ośmiu, które
w najbliższym
czasie

dzień.

Od trzech dni obraduje w Wilnie,
zwołany przez Radę Naczelną ZiemiaZE czwarty ogólnopolski Zjazd. Poprzedzony

on

został

Mszą

kaplicy Ostrobramskiej,

Świętą

poczem

w

uda:

no się ua wspólne Śniadanie.
W
a>
gaiła

południe w Sali Śniadeckich
odbyło się walne zebranie. Zazebranie

przewodnicząca

Naczelnej
p. Eleonora
"podkreślając serdeczne
całą Polskę z Wilnem,

Czarnowska,
nici, łączące
co wpłynęło

na decyzję Rady zwołania

zjązdu

w

Wilnie.

Po

Rady

mu

zabra-

_ ła głos przewodnicząca Wojewódzkiego Koła
Zjednoczonych
Ziemianek

| Jadwiga hr. Tyszkiewiczowa,

witając

, zebranych. Ze kolei
przemawiali:
w
_ imieniu J.E. ks. Arcybiskupa Jałbrzy, kowskiego J.E. ks. Biskup Michalkiewicz, p. Wojewoda Raczkiewicz, prezes Zw. Ziemian p. Hipolit Giecze| wicz, ks. Walerjan Meysztowicz oraz
/ przedstawicielki Narodowej Organiza_ cji Kebiet, Stow. Młodzieży Polskiej i
| innych organizacyj. Wszystkie przemó| wienia nosiły charakter
powitalny
i
' wyrażały radość, że obecny zjazd odbywa się w Wilnie, co wskazuje
na
zeżnteresowanie
się
połacią
kraju,
| gdzie dużo jeszcze do zrobienia
po| zostaje.
Przewodnicząca ogłosiła następnie
treść depesz, nadesłanych
z całego
| kraju. Trudno je tu ze względu
na
ilość przytaczać, , zaznaczyć
jedynie
р możemy, że
wśród innych
nie zapomniał o zjezdzie i p. minister Nie| zabytowski.

|
,
_
|

się

Młodych

Zie-

mianek
pracą
społeczną
zrobiono
nad podziw dużo, pomimo niezawsze
sprzyjających warunków.
Po wysłuchaniu
tego
niezwykle
ciekawego
sprawozdania omówiono szereg spraw

kolejnego

zagajeniu

zainteresowaniu

natury

wewnętrzno lokalnej.

Drugi

zostaną

uruchomione.

Szanowna

Drugi
dzień zjazdu
rozpoczęto
od dalszego zwiedzania miasta,
czemu
niezupełnie sprzyjała pogoda.
„ Po południu,
o godz. 3-ej Sala
Śniadeckich USB. zapełniła się znów
po brzegi. Jak to było zapowiedziane
w
programie,
wygłoszone
zestały
cztery referaty,
przyczem
wszystkie
nadawane były przez radjo-stację wi-

legentka nie dodała, że jest to bodaj
całkowitą jej zasługą. Prócz wspomnianych wyżej stacyj Zjednoczone Ziemianki Woj. Wileńskiego uruchomiły
kilka lotnych stacyj, które
objeżdżając wsie
i
miasteczka
prowadzą
dziedzinie
higjeniczno -wychowawczej
jest b. duży i ten program musi być
zrealizowany.
Sprawozdanie
z
kongresu
unji
katol.
międzynarodowych
w Hadze
wygłosiła hr. Zamoyska.
Omawiając
dezyderaty,

wysunięte

na

po
Zwłoki

kongresie

oraz wrażenie, jakie w Świecie
katolickim wywarły obrady kongresu, Sz.
prelegentka odczytała list Ojca Świętego, nadesłany na imię
Przewodniczącej kongresu. Treści listu tego wy-

długich

i ciężkich

cierpieniach, opatrzona Św.
dnia 7 paždziernika 1928 r.

zostały przeniesione z domu

żałoby do kościoła Serca

Nabożeństwo żałobne w kościele Serca Jezusowego
nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa.

pre-

zbożną pracę.
Program
działalności
ziemianek, kończy
p. Przewłocka, w

dzień zjazdu.

1 idojikieviczdu Relena Pikie
@
%8

O tych smutnych

odbędzie

obrzędach

Sakramentami

Jezusowego
się

dnia

zmarła

dnia 8 października

9 października

zawiadamiają stroskani

o godz.

Mąż

o godz. 4 m. 30.
10-ej

į

й

ы

rano,

poczem

dzieci.
у

PO:

wywierać wpływ na wyniki konkursu.
Oczywiście, wytłumaczyłem
mu,
że
jest w błędzie i wcale nie jestem
za
nie odpowiedzialny.
Nie uznając zupełnej
nieomylności jakiegobądź sądu konkursowego,
trzebą się zgodzić z niezaprzeczoną
korzyścią

konkursów

w

celu

podnie-

sienia ogólnego poziomu artystycznego orkiestr wojskowych,. a pośrednio
i rozwijania muzykalności
w
społe-

czeństwie.

Konkurs

taki

DL. Mieczysław Szwengruden

zaciekawia

publiczność,
zachęca ją do wyrabiania własnych poglądów przez porówPo długich i ciężkich cierpieniach,
opatrzony Św. Sakramentami,
nanie rozmaitych
produkcyj. Są to
leńską.
zmarł dnia 7 października 1928 roku w klinice U. S. B. w wieku 67 lat.
wszystko czynniki o nieobliczalnych
Pierwszą przemawiała p. Kotwiczo:
O czem zawiadamiają krewnych i znajomych przygaębieni tem
wpływach dodatnich.
wa, referując sprawę przemysłu ludo- słuchano stojąc.
SIOSTRY i BRĄCIA.
Na zakończenie dyrektorka szkoły
Dlatego
też kwestja,
poruszana
wego, zapoczątkowanego u nas przez
adminiMa- przed laty w środowiskach
p. Annę
Mohlównę,
organizatorkę Pracownic Społecznych Polskiej
pierwszej szkoły instruktorek tkackich cierzy Szkolnej dr. M. Śliwińska-Za- stracyjnych, zwinięcia orkiestr wojskocelach
oszczędnościowych,
i tkalni. Z referatu tego usłyszeliśmy, rzecka pojaśniła zebranych o struktu- wych w
— domniemanie — zbytże skup
samodzialow
miejscowych rze i zadaniach szkoły. Szkoła ta, do jako instytucji
został już zorganizowany należycie, a której przyjmowane są panienki, któ- kownej, niemałe wywołała zaniepokowłościanki
zrozumiały
już korzyśći re ukończyły 6 klas gimnazjum, ma jenie i—jak-się zdaje—szczęśliwie zoPo tej części wysłuchanoz ogrom- wypływające z dostarczania wyrobów kurs dwuletni przyczem w pierwszym Stała zaniechaną.
W dniu dzisiejszym, jako w 8-mą kowski. Kazanie
wygłosi J. E. ks.
nem zaciekawieniem nadzwyczaj ład- tkackich do punktów skupu.
roku
przechodzone
są przedmioty
Wojsko jest podobnie jak i wszel- rocznicę odzyskania Wilna
odbędzie Biskup
Michalkiewicz.
Na nabożeńnie wypowiedzianego przez p. Czarspołeczeństwa, po- się w Katedrze o godz. 9 in. 30 uro- stwie będzie gen. Lucjan Żeligowski,
Pani
Szumlakowska _ omówiła ogólnokształcące, wprowadzające do kie inne odłamy
nocką referatu n. t. „Siła
społecznej kwestję organizacji pracy
pięć- wołane— poza swemi najistotniejszemi czyste nabożeństwo, które celebrować przybyły rannym pociągiem.
w
gospo- pracy społecznej, liczy obecnie
pracy zbiorowej”. w którym
sz. pre- darstwach kobiecych
zadaniami zawodowemi
do współ- będzie J. E. ks. Arcybiskup
w oświetleniu dziesiąt uczennic.
Jałbrzylegentka wskazała na potrzebę
pracy kongresów
Przed oficjalnem ogłoszeniem
za- pracy nad rozwojem
kultury narodu
w Bernie i Monachjum.
zbiorowej, jako koniecznego warunku Szanowna
zjazdu
przewodnicząca i nie może się zasklepiać
w
egoisprelegentka opowiedziała kończenia
dla urzeczywistnienia i wprowadzenia zebranym swoje wrażenia
wygłosiła tyczno - utylitarnym
tylko
poczynaz wystaw zjazdu p. E. Czarnowska
podając się za kawalera w cerkwi na Zwiew życie zamiarów i dążeń.
po- niach,
a jeden z
najpotężniejszych
w Bernie i Monachjum, gdzie wszyst- krótkie przemówienie, w którem
rzyńcu poślubił Marję Złotnicką.
za wzięcje
u- ku temu środków posiada właśnie w
Los lubi płatać ludziom figla; to też
Po wysłuchaniu drugiego referatu kie zdobycze, ku udogodnieniu życia dziękowała obecnym
dr. Marji Śliwińskiej - Zarzeckiej na gospodyń wiejskich zdążające, były działu oraz pokrótce przypomniała o dobrej organizacji orkiestr wojsko- Słuszna kara za krzywdę dwóch i na ten raz nasłał na szczęśliwego małżonka karę w postaci teściowej
z pierwtemat: „Wychowanie narodowe i oby- reprezentowane.
Kończąc
swe prze- najważniejszych zadaniach i obowiąz- wych.
kobiet.
szego małżeństwa. Spotkanie było przykre.
kach.
Kilkadziesiąt
miast
mniejszych
w
watelskie* odbyła
mówienie,
p.
Szumlakowska
nawołysię dyskusja,
w
Sprawa oparła się o Sąd, który uznał ZieStarokawalerski stan mało jest przez ionkę winnego wielożeństwa
Dziś uczestniczki
zjazdu
udadzą Polsce
nie
posiada
żadnej
innej
której zabierało głos szereg osób.
wała zebrane
panie
do wytężenia
i skazał na
kogo wychwalany, nie znaczy to jednak, że
„ Wspólny obiad, zwiedzanie miasta uwagi
nad
podniesieniem
sprawy się do Trok i Zatrocza gdzie, zwiedzą organizacji muzycznej oprócz orkiestr każdy, dobrowolnie wkładający na siebie rok więzienia, łagodząc tę karę na mocy
i skarbiec oraz wezmą u. wojskowych i dla nich byłoby szkodą jarzmo małżeńskie, robi dobrze. Prócz kło- amnestji o połowę.
i wystawy etnograficznej oraz raut w gospodarstwa.
domowego
drogą kościół
Po wyjściu z więzienia czeka go teraz
dział w wycieczce na ruiny zamku, 7- 'niepowetowaną
zniesienie tego jedy- potów natury finansowej, przybywa mu rozprawa z dwiema teściowemi.
sali hotelu George'a dopełniły
pro- wprowadzenia ulepszeń i inowacji.
jeszcze
teściowa,
co
znów
w
żadnym
razie
nego, nieraz, czynnika muzycznego.
gramu pierwszego dnia zjazdu.
Pani Marja
Przewłocka,
znana
nie jest zachęcające.
O znaczeniu zaś muzyki w związKto jest zabójcą, a kto cierpi
Mimo wszystko ludzie żenią się i nie
ku bezpośredniem
z właściwą pracą narzekają na los, a są nawet tacy, co nie
niewinnie.
‚

Nabożeństwa

z ekazii 8-ej rocznicy odzyskania

Wilna.

Z SĄDÓW.

+

M

SZKOŁA

ROTATKI MUZYCZNE.

FILAOWA

Związku Artystów Sztuki Kinemafografieznej
w

WILNIE.

Zapisy przyjmują się tylko do dnia 10-go października b. r. w godz. 5—8
codziennie

w lokalu

Szkoły

ul. Ostrobramska

-8

27.

ZAWIADOŃRIENIE.
Dzisiaj wieczorem
stauracji Myśliwskiej

w nowoodrestaurowanyim
przy

ul. Mickiewicza

kuchnia

otwarcie

ZIEMIAŃSKIEJ

RESTAURACJI
Wykwintna

lokalu byłej Re-

9, nastąpi

Kwartet muzyczny.
pod kierownictwem
znanego

tegoroczny

kuchmistrza.

sąd

FORTEPIAN
I TEORJA

udziela MICHAŁ
JÓZEFOWIEZ
PROF. KONSERWATORJUM

Informacje

od

11-ej

В

liod 4 — 5 pp. bio Jakóbska 6.

E

—Й

E

lach sądowych jak z „kulis*
teatra]
3
nych.
też w tej nader poWystąpiły
da: „Panie dyrektorze, mam czego ci
potrzeba
Mam — w gotowym prze- myślnej premierze niektóre „nowe sikładzie i z prawem
wystawienia
- ły” Teatru Polskiego
jak
pp.
Łosztukę samego Pirandella, nową, nie- dziński w roli dyrektora teatru, Szlegraną nigdzie jego sztukę!'* Pirandel- tyński w odpowiedzialnej głównej roli
lo! Dyrektor rzuca się na
rękopis. Peer'a Bille'a, Lucjan Dytrych w roli
Sztuka Oczywiście
natychmiast
idzie prokuratora, Modzelewski jako przyna scenę, | oto jest ona.
jaciel
prezesa
sądu.
P. Szletyński

kapel-

orkiestr.

Sądząc jednak

z ogłaszanej iiości punkiów, różnica
między zdobywcami nagród i pozoStałemi orkiestrami
nie
mogła
być
bardzo

znaczną

i

sąd

utrzymane

niejszą

lojalność

sądu

na,

w

równej

„Wymierzania

mierze

podkpiwająca

sprawiedliwości'*

z

po sa-

DIE

dużej

malkontenci,
zawodników,

nietyłko
którym

dozy

Iegata ona

nikt, choć

sprytu

na

wpadła przed kilkozuchwałej i nie bez

tem

pomyślan*

że

afery. Po-

znaay

policji

oszust, niejakiś Wacław
Downarowicz
posługując się sfałszowaną misternie ge
neralną plenipotencją
właściciela mają-

tku Małe Możejki (pow. Lidzki) p. Wł.
Brochockiego, wyrobił wyciąg hipoteczny

i na

banków
rów.

mocy

tego

pożyczkę

Sumę

uzyskał

w jednym

w sumie

tę otrzymał

na duże sumy, co

4000

on

z

dola-

w czekach

nie pozwoliło

na na-

bacząc na doświadczenie, robią to po kilka
razy.
Tym możnaby się dziwić,
ubolewać
natomiast należy nad szaleńcami, którzy za
ślepieni namiętnością, popełniają nadużycia
byle los swój
z losem najdroższej
połą-

czyć. Na nic

wówczas

zdrowa

logika

ani

(Nr

14271)

uległ katastrofie na ulicy

tokolskiej naprzeciw domu
strofa wydarzyła

się

dzięki

An-

Nr 56. Katanieuwadze

Niezwykle ciekawa sprawa karna będzie
przedmiotem

obrąd

Wilnie.

Na

ławie

Sądu

Apelacyjnego

oskarżonych

zasiądzie

ludzi, skazanych w różnych

dwóch

sądąch za zabi-

cie ziemianina śp. Lipnickiego. Są to: syn
zamordowanego oraz Bułyko.
W Sądzie Okręgowym
w Wilnie na ła-

r. z Olimpją Zalewiakówną
i doczekawszy
się z nią trojga dzieci, znudził sobie pożycie to i zapragnął
po
raz drugi
przeżyć

cywilnego. Sąd uznał Bułyka winnym i
niósł wyrok skazujący go na 12 lat więzie-

swój kaprawy srodze przeklina. Tak było
z Ignacym Zielonko. Ożeniwszy się w 1918

wzruszenia miodowego miesiąca. W tym celu przeszedł na prawosławie
i 1923 roku

tychmiastowe
się zwlekać,

zrealizowanie
szantażysta

tą nie
dziło

ich.

Bojąc

usiłował

spie-

adało mu się, a jedynie naprowa
na
podejrzenie.
Policja śledcza

wszczęła

dochodzenie

Oszustwa

aresztowała

i mając

dowody

Downarowicza,

Aresztowano go w barze „sńachus*, gdzie
razem z przyjacielem swoim i wspólnikiem Piotrem sernatowiczem zabawiał
się. Czeki znaleziono w kieszeni u Bernatowicza. Obaj zostali aresztowani.

szofera.
Autobus
został
strzaskany*
Dwuch pasażerów zostało rannych. Wezwane

pogotowie

szej pomocy.
ksandra

udzieliło

Policja

im

aresztowała

wie oskarżonych zasiadł Bułyko, młody zaś
Lipnicki

występował

w

charakterze powoda

nia ciężkiego.
Oskarżony
apelował,
a jednocześnie
rodzina jego złożyła urzędowi prokurator=

skiemu dowody, świadczące, że

zabójstwo

popełnione zostało nie przez zasądzonego,
a przez powoda cywilnego
- syna zamordowanego.
Dowody
te wydały się władzom

niężyć czek na czarnej giełdzie, co zresz

pierw-

prokuratorskim ważkie, ponieważ przeprowadzono dochodzenie, w rezultacie czego
młody Lipnicki
postawiony
został w stan
oskarżenia. Sprawa apelącyjna Bułyko została odroczona do czasu rozpoznania spra
wy Lipnickiego.
Sąd Okręgowy
w Nowogródku uznał
Lipnickiego winnym ojcobójstwa i skazał go
na piętnaście lat więzienia ciężkiego. W ten
sposób dwie osoby skazane
zostały za tę

samą

zbrodnię, a ponadto

zmieniła się zasadniczo,
go na oskarżonego.

Obecnie sprawy

rola Lipnickiego

z powodu

obydwóch

cywilne-

skazanych

zostąły połączone i w dniu 11 bm. rozpoznane będą przez Sąd Apelacyjny.
Jako obrońcy osk. Lipnckiego wystąpią mecenasi Niedzielski z Warszawy i Andrejew z Wilna. Bułyko bronić będzie mec»
Engel.
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Specyfik pod nazwą:
„Zioła przeciw wymiotom,
atonji kiszek“.
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$

(Rej. Nr. 1148).

znak

(Rej. Nr. 1149.)
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Znak

Znak

Specytik pod nazwą:
„Zioła przeciwko chorobom
rek i pęcherza."

słowny.

Specytik pod nazwą.
„Zioła przeciwko artretyzmowi,
ischiasowi i podagrze.“
(Rej. Nr. 1150.)
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Specyfik pod nazwą:
cierpieniom
„Zioła
przeciwko

„GALTOL“

Znak

wątrobianym,

Znak

:
słowny.

wego

zioła lecznicze

1) we wszystkich aptekach.
2) Adres dla zamówień:

pod

(Rej. Nr. 1151.)

(Rej. Nr. 1153.)
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Znak

„Zioła przeciwko niedomaganiom
skrofulicznym."
(Rej. Nr. 1152.)
Specyfik pod nazwą:
„Zjoła przeciwko chorobom
wowym i epilepsji.“

słowny.

„UROBIN*
ne-

(Rej. Nr. 1147.)

Specytik

„ELMISAN“

Specyiik pod nazwą:
„Zioła
przeciwko chorobom
płucnym i blednicy*.
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podszedł do mnie
młody pan w cywilnem ubraniu i czynił mi wymówki
za— rzekomo - niesprawiedliwą
ocenę
współzawodników, myśląc—widocznie
—że brałem udział w jury i moglem

Wojnowskieg

Specyfik pod nazwą:
„Zioła przeciwko wrzodom
wotworom na kiszkach.“
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Katastrofa aufohusowa,
W dniu wczorajszym autobus, kursujący pomiędzy Wilnem a Niemenczynem,

konkursowego

były w stkich zadowolić; zawsze

dobrze
obmyślonym
tonie.
Gra p.
nie dała
Wodzickiej w akcie trzecim
zrobiony, toczy się wartko. Drugi ma nam jeszcze tyle materjału, abyśmy
chwilowe
rozwlekłości
(nie do tego mogli dziś już siormułować jaką pojednak
stopnia
aby
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nie miało
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się
punkt o
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jury
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rękojmię
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Niesamowita.
Stojąca na
głowie. Nawpół realna, nawpół z nie- się najszlachetniejszemi sposobami na stronności. Osobiście podzielam zdaże sąd
prawdopodobnego zdarzenia. Kpi au- pierwszy plan; inni panowie nie mieli nie tych, którzy utrzymują,
sposobności
zarysować
wyrazišciej
rzeczoznawców
cywilnych
łatwiej
motąr czy o drogę pyta? Jednoz dru- Swego
uzdolnienia;
że zająć stanowisko objektywae, żadprokurator
był
giem: gruba mistyfikacja niejakiego banalny, a pod względem tego,
względami
koleżeńskiemi
lub
o nemi
Peera Bille'a, któremu się sprzykrzyło
konkurencyjnemi
niespewodowane.
zwa
m
o
i
zowiemy
vis
comica,
mocno
Szwan„
p
p:
Hokusem
wym,
yć wesołki
Wszakże
doświadczenie życiowe
(p. Malinowski, jako obrońca
Wypsnęło vB
tonai
E
Pokdsoń.
wskazuje, że i na orzeczeniach sądów
wybryhumor
łatał
też
Houten,
an
tesiekierą
wyrąbać
mi się — i nie
kami przesadnej
go, co w gazecie napisane. Niech zo- le ładinem zjawi groteskowości). Wca- konkursowych, jak ra wszystkich czyskiem
przeszła przez nach ludzkich, stygmai niedoskonałoStanie. Za to więcej już nic nie po- drugi akt p. Taida
Granowska-Wo- Ści jest nieunikniony. Najbardziejrzewiem — aby nie osłabiać
wrażenia dzicka. Warunki zewn
ętrzne wyjątko- czowo i sumiennie uchwalony wyrok
tym, co niezawodnie zechcą sami wo pomyślne.
Lapidarne
„Tak“
sądu konkursowego
nie zdoła wszypójść do Lutni.

podsądneį

Policja śledcza
ma dniami na Ślad

miał niełatwe zadanie w odnalezieniu
bardzo nieraz drobnych stopni
przewagi w klasyfikacji
poszczególnych
wymagań na podstawie
obowiązują
cego kwestjonarjusza.
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(który też sztukę bez
zarzutu wyreżyserował) gra z werwą,
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wojsku,

Niezwykły oszust areszfowany u „Bachusa”.
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mistrzów wojskowych z najrozmaitszych miast polskich.
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otrzymała orkiestra szóstego pułku piechoty legjorów, pod dyrekcją
kap.
Bogumiła
Reszkego;
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drugą
zūobyla
orkiestra siedemdziesiąt siódmego pułku piechoty strzelców —dawniej „Kowieńskich* -(kwaterujących w Lidzie)
pod dyrekcją kap. Jana Wiltosa.
Nie słyszałem produkcyj obu na-

grodzonych

zgłasza się pewien
z pod ciemnej
gwiazdy autorek dramatyczny i powia-

—

koimendanta
placu
— złożony był wy-

łącznie z delegata M. S. W. i
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przewodnictw”n
pułk. Giżyckiego

Z poważaniem ZARZĄD

i

służbową

trochę szerzej na istotę rzeczy patrzący, nie może mieć zdania zaprzeczającego.
Zbieg okoliczności przeszkodził mi
Chcemy mieć nadzieję, że ten, nad
wysłuchać wszystkie
rozgrywki
kon- wyraz nieszczęśliwy, pomysł oszczędkursowe orkiestr wojskowych D.O.K. nościowy został najzupełniej już zaznowu
Ill, a nie mając wrażenia całkowitego niechany i w roku przyszłym
orkiestr
oraz szczegółowych informacyj o skła- się spotkamy na konkursie
dzie jury i dokładnych wiadomości o wojskowych, który nam zgotuje nowe
liczbie punktów, mogę
tylko w ogól- niespodzianki i świeże wrażenia estenych zarysach omówić wyniki tych za- tyczne.
wodów.
Michat Józefowicz.
W przeciwieństwie do lat ubiegłych,
kiedy do udziału w jury
byli
zapraszani też i rzeczoznawcy cywilni,
Z powodu konkursu
wojskowych.
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P. Wojewoda podkreślił konieczność ako sytuacji
gospodarczej oraz o zamierzeniach rządowych w celu unormowania роdaży i cen na rynku aprówizacyjnym, a ta-

pomocy, którą

SER centralne zepewnity
Wojewodztwu
ileńskiemu z uwagi na tegoroczny nieurodzaj.
Pomoc ta dotyczy zarówno utworzenia

rezerw zboża jak i specjalnych ułatwień w

dziale kredytów rolnych.
P. Wijewoda podkreślił konieczność akcji mającej na celu popieranie
przemysłu

krajowego przez instytucje gospodarcze, sa-

morządowe i ogół
obywateli, jak również
konieczność wzmocnienia w szerokich warstwach ludności zaufania do wartości produkcji krajowej.
Następnie omówił p. Wojewoda sprawę
wydawnictwa, mającego na celu zobrazowa
nie stanu kulturalnego i gospodarczego na
terenie Województwa zwracając się do zęb-

ranych z apelem do przygotowania odpowić
M referatów.
S
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listopada zebrani zaznajomili się z instrukcją wydaną w tym celu przez władze centralne.
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wszystkich

odbywać
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czwartek, dnia 1l października odbędzie się
posiedzenie Rady miejskiej.
Na porządku
dziennym, m. in. sprawy
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