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Wileńska Organizacja Młodzieży T. U. R. wspólnie 
z Komitetem P.P.S. oraz Oddziałem T-wa Uniw. Rob. 

z Okazji Święta Młodzieży Robotniczej, 
które przypada w Niedzielę, 10 października 1926 r. 
urządza w sali „Helios“, (ul. Wileńska 38) o g. 12.30 b. 
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z KORWIN-PIOTROWSKICH 

SCHOLASTYKA SOSNOWSKA 
ich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zmarła 

MORE 3 9 ważcieziłka 1926 r. w wieku lat 29. ® 
Eksportacja z domu žatoby (Filarecka 23) do kaplicy na cmentarzu 

po-Bernardyńskim odbędzie się dnia 10-go października o godz. 4 pp. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 1l-go października o godz, 

9-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na tymże cmentarzu, 
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

URJE 
  

     

    
    

     

   

  

mąż, rodzice, brat i rodzina. 
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Cena 20 groszy. 
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fo zniżki, dla poszukujących pracy: 
miejscowe—15% drożej. Układ ogłoszzń 6-cio lamowy n 

z programem następującym: 

PRZEMÓWIENIA 
posła Pławskiego Stanisł., 

Cohna Ludwika, 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagrani 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: kronika rekl.— nadesłane—35 gr,, (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% > cho Н 

Smosarskiego Feliksa Wielką Akadenję Robofniczą 7. 

pogrążeri w smutku 

    

O spełnienie obowiązku 
Wczoraj podaliśmy interpelację 

zgłoszoną przez frakcję polską w 

Sejmie kowieńskim w sprawie krwa- 
wego pogromu dokonanego na 
modłącej się polskiej ludności w 

kościele ś-tej Trójcy w Kownie w 

dniu 26 września b. r. Zajście to 

wywołało w całej opinji; polskiej 
żywe poruszenie i oburzenie. 

Nie omawialiśmy dotychczas 

obszerniej tych wypadków, ograni- 

czając się jedynie do suchych 

wzmianek agencyj prasowych. Nie 

chcieliśmy pod pierwszem  wraże- 

niem poddawać się wieściom, zda- 

wało by się przesadzonym, tak 

brzmiały nieprawdapodobnie. Nie 

leży bowiem w naszej intencji ją- 

trzenię i tak zaognionych stosun- 

ków. Niestety jednak rzeczywistość 
potwierdziła w całej rozciągłości 

te pierwsze pogłoski. \ 

Urzędowy komunikat litewskiej 

Agencji Telegraficznej „Elta*, który 
się stara te wypadki poniekąd 

pomniejszyć i zbagatelizować, stwier- 

dza, iż część ludność „usiłowała* 

nie wypuścić z kościoła innych u- 

dających się na procesję z insyg= 

njami kościelnemi. W wyniku bój- 

ki okazali się ranni. Dano około 
30 strzałów. Ciężko ranne są 4 
osoby, liczba lżej rannych jest nie- 
znana, jednak sądzą, iż jest ich 
nie mało". 

List pasterski Arcybiskupa Ko- 
wieńskiego ks. Józefa Skwireckie- 
go z 27 września stwierdzą w ng- 

wyższej sprawie, 1) że tudność pol- 
ską zębrałą się w kościelę dla odby- 
cia procesji jubileuszowej po kościo- 
łach kowieńskich, a więc w celach 

wyłącznie religijnych, 2) że „ludzie 

złej woli, używając przemocy” prze- 

szkadzali w tem „wszczynając w 

samym kościele krwawe bójki*. 

Ą więc ze źródeł oficjalnych 
litewskich i przytoczonych powyżej 

wynika, po pierwsze, żę istotnie w 
Kownie miało miejsce zmasakro- 
wanie ludności polskiej w kościele 

przez grono osób, uzbrojonych na- 

wet w broń palną i że po drugie 

działała tu bezwzględna zła wola 
napadającej szajki, gdyż tłum wier- 

nych — Polaków zebrany był w 

celach wyłącznie religijnych i cho- 

dzi więc Q napad niczem niespro- 
wękowany. 

Interpelacja poskiej Frakcji pQ- 

selskiej potwierdzając powyższe, 
jednocześnie stwierdzą, że władze 
policyjne były zawczasu uprzedzo- 
nę Q mającej się odbyć /procesji i 
© pogróżkach napadu na nią ze 
strony pewnych elementów litew- 
skich, 

Pomimo tego gromada napa- 
stników, uzbrojona w noże, laski, 

rewolwery — zdołała przedostać się 

masowo do świątyni, zamknąć w 

pewnej chwili drzwi od wewnątrz 

i przez dłuższy czas bezkarnie ka- 

tować zebrany tam bezbronny tłum 

ludności polskiej nawet w obec- 

ności policji będącej przed kościo- 

łem. Władze litewskie bezpieczeń- 

stwa publicznego dopuściły więc 

do powyższej zbrodni, mimo iż 

były uprzedzane przez Komitet 

Organizacyjny procesji kościelnej o 

grożącem niebezpieczeństwie, a na- 

stępnie bezkarnie puściła napastni- 

ków, którzy spokojnie grupami 

rozchodzili się do domów. 
Historja pogromów ludności 

polskiej w kościołach Litwy nie 

jest nową. Przez koniec zimy i 

wiosny r, 1924 w kościołach ko- 
wieńskich również lała się już krew 

wiernych narodowości polskiej, od- 

prawiających nabożeństwa dodat- 

kowe, w swym ojczystym języku. 

Bandy szaulisów  wielekroć już 

wkraczały zbrojnie do Świątyń ka- 
tolickich Kowna i przy cichem po- 
parciu władz kościelnych a ZARZ 

nionej bezczynności A 1 ч policji litew- 
skiej znecały sie tam dowoli nad 
modlącymi Polakami. 

Po upadku rządów wszechwład- 
nej do niedawna klerykalno-nacjo- 
nalistycznej - раг krikszcioniów, 
Po pełnych liberalizmu i tolerancji 
oświadczeniach prezydenta państwa 
Griniusa zdawało się, iż rzeczywiś- 
cie na Litwie pewien przełom na- 
stąpił przynajmniej w stosunkach 
wewnętrznych, które na bardziej 
zachodnio-europejski sposób będą 
regulowane. Podkreślaliśmy nawet 
pierwsze tego symptomy, które od- 
czuliśmy przedewszystkiem w dzie- 
dzinie stosunków szkolnych. 

Ostatnie zajścia jednak każą 
znów poważnie zastanowić się nad 
sytuacją. 

Bo albo liberalne czynniki po- 
lityczne, które doszły do steru 
wśród ogólnej barbarji opanowa- 
nej przez ciemny klerykalizm są 
bezsilne i nie panują nie tylko nad 
nastrojami mas ale i nad swemi 
własnemi organami, do których za- 
liczyć należy władze bezpieczeństwa 
publicznego i wojsko—albo mamy 
do czynienia ze zmianą kursu pod 
wpływem ostatnich wypadków po- 
litycznych. 

Dziwnie bowiem zbiegł ów po- 
grom, organizowany planowo przy 

bezczynności władz, z zawarciem 

paktu litewsko-sowieckiego. Komuś 
chodziło o to, by w atmosferę u- 
kładających się jako tako przynaj- 

mniej wewnętrznych stosunków 

polsko-litewskich rzucić znowu ża- 
giew, która nie mogła by nie od- 
działać i nazewnątrz. 

Kurana Zygmunta. 

Pianistka 

IKÓGHA NOLIGHA 
rozpoczęłą lękcje u siebie, 

UI. Mickiewicza 24, ty, 10. 1702 
Z — 

  

Wprawdzie prasa demokratycz- 
na i ludowa litewska, te zajścia po- 
tępiła, wskazując na krikszczioniów, 
(Chrześcijańska demokracja) jako 
na organizatorów tych pogromów 

w celu rozbicia obecnej większości 

rządowej, do której wchodzi frakcja 
Polska, jednakże faktem pozostanie 
okoliczność, że i rząd obecny mie- 
niący się liberalnym i postępowym 

nie potrafił zapewnić bezpieczeń- 

stwa życia obywatelom litewskim 
narodowości polskiej również, jak 
i jego poprzednik o marce klery- 
kalno-szowinistycznej, 

Ludność polska kowieńszczyzny 

od siedmiu lat przechodzi pasmo 

cierpień, niezależnie od zabarwie- 
nia rządów przychodzących do 

władzy. Pomimo deklaracji nazew- - 

nątrz o przynależności do Zachod- 

niej kultury i Ligi Narodów mamy 

ustosunkowywanie się do ludności 

polskiej przypominające przedziw- 

nie stosunki ormiańsko - tureckie 
czy iakięś inne, lecz nie mające nic +4 zi 
wspólnego z porządkiem ustalo- 
nym na Zachód od sowieckiej gra- 
nicy, 

Nie to mas wreszcie dziwi w tym 
wypadku. Przyzwyczailiśmy się do 
tego, że celem  nacjonalistycznych 

czynników litewskich, sprawujący, 
jawnie czy tajnie wład- < оо A м46 w pan- 
ЗМ litewski, jest exsterminacja 

eko aomiczna i wogóle żywiołu pol- 
skiego. 

Zastanawia nas pytanie, czy 

poczucie sprawiedliwości, solidar- 

ności narodowej, obowiązku cywi- 

lizacyjnego i wrzeszcie zadań рай- 
stwowych Polski pozwala na tole- 
rowanie podobnej metody tępienia 
polskości o miedzę, na obszarach 

historycznych, jej życia i rozwoju? 

Wątpimy, by interes Polski, a 
jeszcze bardziej jej dostojeństwo 

pogodzić się mogło z rezygnacją 
wobec wypadków, obserwowanych 
w Kowieńszczyźnie. 

Polska niema prawa oddawania 
się kontemplacji jedynie w obliczu 
zbrodni, dokonywanych nad pola- 

kami za miedzą i musi znaleść dro- 

gi do ich skutecznej obrony.  C. 

1 kitwy Kowleńskej 
Prawo obywatelstwa. 
KOWNO, (tel. wł.). Rada mini- 

strów przystąpiła do rozpatrywania 
projektu nowej ustawy 0 obywa- 
telstwie litewskim. 

Sidzikauskas nie będzie 
ministrem. 

KOWNO, (tel. wl.). Wyjaśniło 
się ostatecznie, że poseł w Berlinie 
Sidzikauskas nie obejmie stanowis- 
ko ministra spraw zagranicznych 
ze względu na trudność pogodzenia 
interesów partyjnych w związku z 
tą zmianą. 

Do Moskwy. 
KOWNO, (tel. wł.). W nocy z 

niedzieli na poniedziałek wyjedzie 
z Kowna do Moskwy litewska de- 
legacja do rokowań handlowych z 
Z. $. 5. К. na czele z b. ministrem 
Perzyckisem. 

—50% zniżki, ogł. zagr: n 
a IV stronie 10-cio łamo 

          

   

   
   

      
  

lersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 i i i i 
SSE Г T Ё c gr., —10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy KĘ 50% drożej, ogł. cyirowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, 2 anie świąteczne rew vy. ferminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

Wieczorem w lokalu T. U. R. przy ulicy 
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Dział artystyczny 
" 2 udziałem artystów teatrów wileńskich 

_ Pp. prof. Ludwiga, W. Hendrychówny. 
„S. Purzyckiego, N. Skuratowiczówny i in. 
Wzywamy wszystkich na akademię dla zadokumento- 
wania swej solidarności z ruchem Młodzieży Robotn. 
3 Wstęp bezplatny. 

Kijowskiej Nr. 19, o godz. 8 wiecz. odbędzie 
się wieczór literacko - artystyczny, na który 
złoży się odczyt Redaktora „Robotnika”, tow, 
Dubois Stanisława, przedstawienie, deklama- 
cje i śpiew, wykonane przez Sekcję dramaty- 
czną Wileńskiej Organizacji Młodzieży T.U.R. 
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 Gustaw MolendaiSynį 

Fabryki Sukna i Wyrobėw Kamgarnowych 

w BIELSKU (Šląsk Cieszyński) rok założenia 1850. 

SKŁAD FABRYCZNY. 
e na całą Ziemię Wileńską 

| Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, telef. 949 | 
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Nadzwyczaj wielki wybór 

raaterjałów sukiennych 
i kamgarnowych 

na sezon zimowy. 
1715 

        

   

  

Wiadomości polityczne. 
(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

Prymas Polski ks. Arcybiskup 
Hlond złożył wizytę w Belwederze 
p. prezesowi Rady Ministrów Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu. 

Wczoraj wieczorem Prymas ks. 
Arcybiskup Hlond wyjechał do 
Gniezna na uroczysty ingres. 

© 

15 b. m. wejdą w życie nowe 
taryfy przewozu kolejami z Polski 
do Włoch i Jugosławii. Taryfy te 
zostaną wprowadzone w życie na 
skutek rokowań, jakie . przeprowa- 
dzone były w Wiedniu. 

Ustalono zniżkę stawek przy 
przewozie ze stacyj polskich do 
granicznej stacji austro - włoskiej 
oraz do pogranicznych stacyj austro- 
jugosłowiańskich. : 

Wprowadzenie nowej taryfy bę- 
dzie miało znaczny wpływ na 
eksport naszego węgla. 

W piątek aks się w War- Niemiecka 19, tl 6-30 

otrzymano rozmaite materjały i jedwabie szawie zjazd Pacc mniej- 
szości narodowych. zjeździe tym 

na sezon zimowy. 
Prosimy przekonać się! 

NA SEZON BIEŻĄCY 
BIELIZNA, GALANTERJA, KRAWATY, 

ŚNIEGOWCE i OBUWIE 

SKŁAD BOGATO ZAOPATRZONY 
we wszelkie artykuły wełniane pierwszorzędnej jakości 

JAN WOKULSKI i S-ka 
UL. WIELKA Nr. 9 © © © © TELEFON 182 

i NOZ, sklep sukienny i jedwabny | 
1695 

     

  

  

  

nie brali udzialu przedstawiciele 
organizacyj socjalistycznych. : 

Żadnych uchwał na zjeździe nie 
powzięto. Postanowiono jedynie 
zwołać rozszerzony zjazd w naj- 
bliższych dniach i powołać do ży- 
cia specjalne biuro prasowe. 

Ceny niskie! Ceny niskie!       
1463 - 
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- gadkowe maki 
-" wrogą codziennością muzy Erato. 
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Sejm i Rząd. 

(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Marszałek Piłsudski i Mar- 
szałek Rataj. 

Marszałek Sejmu p. Rataj re- 

wizytował wczoraj w godzinach 

wieczornych prezesa Rady Minist- 

rów Marszałka Piłsudskiego. | 

Jak słychać, obaj dostojnicy 

państwowi omawiali przy tej Oka- 

zji cały szereg aktualnych spraw 

politycznych. 

Podróż p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 

udał się w czwartek rano samocbo- 

dem w towarzystwie swoich adju- 

tantów na zwiedzenie fabryki ma” 

terjałów wybuchowych w Zagwož- 

dzonie. A A 

P. Prezydent pozostanie tam 

dłuższy czas, interesując się szcze- 

gółami fabrykacji materjałów wy- 

buchowych. 

Przyjazd wicepremiera 
Bartla do Wilna. 

Zapowiedziany na niedzielę przy- 

jazd p. wicepremjcza, Bartla do 

Wilaa uległ pewnej zwłoce. 

Zwłoka ta jest wywołana pra- 

cami nad preliminarzem . budżeto- 

wym, w których p. wicepremier 

bierze udział. 

Zmiany placówek dyploma- 
tycznych. 

Reorganizacja naszych placó- 

wek dyplomatycznych obejmie na- 

' razie placówki w Rzymie, Berlinie, 

Moskwie i Genewie. A 

Do Rzymu uda się po swoim 

urlopie dotychczasowy  podsekre- 
tarz stanu p. Roman Knoll, pla- 

cówkę w Berlinie otrzyma p. Ja- 

nusz Radziwiłł, do Moskwy wysła- 

ny będzie p: Patek, zaś p. Sokala 

w Genewie zastąpi b. minister rol- 

nictwa p. Raczyński. r 

Pozatem stanowisko podsekre- 

tarza stanu w centrali M. S. Z. ma 

objąć p. Tytus Filipowicz, dotych- 

czasowy poseł Rzeczypospolitej 

Polskiej w Helsingforsie, 

Prace nad budżetem. 

Przez cały dzień wczorajszy to- 
czyły się narady z udziałem p. wi- 

cepremjera Bartla, min. skarbu p. 

Czechowicza oraz przedstawicieli 
poszczególnych resortów minister- 

jalnych w sprawie uzgodnienia 
preliminarza budżetowego. 

Narady te będą dziś kon 
wane. Prawdopodobnie w, 
dzącą środę preliminarz 
wy zostanie uchwalony 

dę Ministrów. 

Instytut konjunktury. 

12 b. m. odbędzie się w Głów- 
nym Urzędzie Statystycznym kon- 
ferencja przedstawicieli prezydjum 
Rady Ministrów oraz reprezentan- 
tów zainteresowanych ministerstw 
w sprawie uzgodnienia przepisów, 
mającego powstać instytut kon- 
junktury gospodarczej. Instytut ten 
będzie utworzony przy Gł. Urz. 
Statystycznym. | 

    

  

Pod skrzydłem Pegaza. 
Stanisław Młodożeniec: Kwadra- 
ty,—Marja Pawlikowska: Pocałun- 

      

| ki.—Juljan Wołoszynowski: Okula- 
- ry—Witold 

Р 

Wandurski: 
zloto. 

tomiki 

Sadze i 

Cztery male wierszy, 
'. cztery różne i wielce odrębne in- 

dywidualności poetyckie cztery za- 
życia umęczonej 

Był czas, niezbyt odległy jeszcze 
od dnia dzisiejszego, gdy „miary 

' zawierszona nie znała polszczyz- 
na“, gdy codzień niemal spostrze- 
gało się na wystawach księgarskich 
nowe zbiorki poezyj, nowe nazwi- 
ska piskląt poetyckich, garnących 
się pod skrzydło Pegaza „był czas 
narzekań P. T. krytyki na nadmiar 

" rymotwórców, na zaniedbywanie 
prozy kosztem wybujałego wierszo- 
pisarstwa, był czas... i minął. Dziś 
proza i wiersze—oboje znikają. 

Z tem większą ciekawością prze- 
to wsłuchuje się ucho w odzywa- 
jące się tu i tam jeszcze jakieś 
obłąkane zda się, odgłosy ginące- 
go świata poezji. Z tem większą 
uwagą bierze człowiek, kochający 
ten Świat, każde wydawnictwo, 
gdzie na stronicach w pozornym 
bezruchu zastygły nieregularne fa- 
le słów, niosące myśl na zygzako- 
watym grzbiecie rymu. 

Oto jedno z nich, wydane w 
Zamościu aż—staraniem tameczne- 
go koła miłośników książki. Autor 
Stanisław Młodożeniec. Pamiętamy 
go, a jakże! To ten kuglarz futy- 
rystyczny, co z poważnych poszu- 
kiwań werbalnych ówczesnych „fu- 

ać uczynił sobie wspaniałą 

Z całej Polski. 
(Telef. od wł. keresp.) 

Wydział śledczy w Warszawie 

wpadł na ślad istniejącej na pro- 

wincji fabryki fałszywych bankno- 
tów. 

Wczoraj rano aresztowano dwóch 

osobników, przy których znalezio- 

no wiekszą partję falsifikatów. A- 

resztowani zajmowali się rozwoże- 

niem fałszywych banknotów do 

specjalnych agentów na prowincji, 

którzy je następnie puszczali w o- 

bieg. La 

Urząd śledczy ma nadzieję, że 

fabrykę tę zlikwiduje w jak naj- 
krótszym czasie. 

Dziennikarze czescy w Po- 
znaniu. 

Wycieczka dziennikarzy czecho- 

słowackich przybyła tu dziś rano 

o godz. 6 min. 30. O godz. 8 od- 

było się uroczyste powitanie na 

dworcu, gdzie zebrali się członko- 

wie prezydjum syndykatu Dzienni- 

karzy Wielkopolskich w imieniu 

miasta Poznania dr. Zaleski, kon- 

sul czechosłowacki Kloft, członko- 

wie tutejszego towarzystwa polsko- 

czechosłowackiego i grupa dzienni- 

karzy poznańskich. (Pat). 

innią ochronne przeciw szkar- 

MILZDIONIA jatynie w PRZYCHO- 
DNI ul. Trocka 2, tel. 980. Przyj- 

mują lekarzy wszystkich specjal- 

ności. Gabinet dentystyczny. Ro- 

entgen. Lampa kwarcowa, elektry- 

zacja, analizy lekarskie. Przyjęcia 

codziennie od 9 r. do8 wiecz. 1714-1 

Z ZAGRANICY. 
Solidarność europejska. 

PARYŻ, (Pat). Rozpatrując mo- 
žliwošci rokowań francusko - nie- 

mieckich na innych podstawach 

niż ewakuacja Zagłębia Saary Wza- 

mian za uruchomienie obligacyj ko- 

lejowych, wypuszczonych na zasa- 

dzie planu Dayesa, co zdaje się 

spotykać z protestem ze strony 

Ameryki. „Journal* zaleca zmianę 

gwarancyj zachodnich przez wschod- 

nie, a mianowicie przez stworzenie 

porozumienia gospodarczego nię- 

miecko - polskiego, przez zobowią- 

zanie Niemiec w sprawie Austrji 

oraz udzielenie przez Niemcy gwa- 

rancji ogólnego bezpieczeństwa, 

podobnych do tych, jakiemi Fran- 

cja zabezpieczyła się na zachodzie. 

W zakończeniu wywodów „jJour- 

nal* stwierdza, że obecnie ośrodek 

bezpieczeństwa znajduje się już nie 

nad Renem. _ Niebezpieczęństwo 
może się wyłonić w niepewności 

granic Polski i doczesności istnie- 

nia Austrji. Oczywistem jest, że w 

rywalizacji z Ameryką, europa, po- 

mnażając swe granice celne i wa- 

lutowe niezależnie od granic po- 

litycznych jest skazana na zagładę. 

Zginiemy, Zaznacza „Journal“ 

każdy oddzielnie lub ocalimy się 

zespołem. 

      

Sprawa Tangeru. 

MADRYT. (Pat.) Dziennik „ABC* 
pisze: Ostatnie oświadczenie pre- 
zesa Rady ministrów i ministra 

zabawę i wydał Anno Domini 1921 
„Kreski-futureski“, kto nie pamię- 
ta—temu przypomnę: „Umojone 
pomyślenia upapierzam, poemacę, 
Kaszkietując księgodajcom, by zdru- 
czyli“... 

Po pięciu latach z kresek po- 
wstały kwadraty, a to wszak już 
forma poniekąd zmuszająca do u- 
szanowania tradycji — i powtóre: 
zmuszająca do wzięcia się w garść. 
Owo i nastąpiło. jeszcze w tym 
lub owym wierszu wierzgnie roga- 
ty „Tuter“ i błyśnie przepyszną 
żonglerką słowa—dźwięku, jak np. 
w „Śmierci Maharadžy“— 

„Maharadżę macha na ha —— 
maku  Allacha rab — bronzowy 
cham — Ha — ho — ha tak rad, 
że — macha maharadżę”"... 

Gotów ktoś zauważyć, że to 
próżna gra dźwięków. Może... a 
jednak—trudno jej słuchać obojęt- 
nie. jest w tem kołysankowy rytm, 
harmonizujący z modulacją brzmie- 
nia zgłosek i świadome postugi- 
wanie się formalnemi wartościami 
słowa. W celu ich dosadniejszego 
uwypuklenia posługuje się też Mło- 
dożeniec sposobami graficznemi, 
powiększając litery samogłoski, na 
które pada akcent i tą drogą two- 
rząc wiązadła pozatreściowe na 
wzór układu gamy. („Świat'). 

* № treści naogół przeważa tak 
powszechny dziś ton samotniczej 
melancholjl (Przysiecki — Lechoń) 
ujawniający się w regularnym toku 
wiersza i swoistych przenošniach, 
przepojonych często sentymental- 
nym patosem. Takie utwory jak 
„W drodze”, „Lęk*, „Don Nie Ki- 
chot* albo „Pochwała prowincji” 
dowodzą, że poeta lepiej się czuje 
w chwilach milczącej zadumy, niż 
pośród jaskrawej hałaśliwości zja- 

  

Nota Polska owietów w sprawie 
paktu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

W nadchodzący poniedziałek zostanie przesłana do Moskwy nota 

rządu polskiego, dotycząca traktatu litewsko-sowieckiego. Nota ta ma 

być utrzymana w tonie spokojnym, lecz stanowczym i ma wskazywać 

na to, iż traktat litewsko-sowiecki w artykułach dotyczących stosunków 

polsko-litewskich i kwestji Wileńszczyzny jest zasadniczo sprzeczny z 

postawieniami traktatu ryskiego. 

Nota ma się zakończyć oświadczeniem, 
postanowieniami niczem  krępowany 

sowięckiego. 

iż rząd polski nie jest w 
obecnego traktatu litewsko - 

Rokowania polsko-niemieckie 
w Berlinie. 

WARSZAWA, (Pat.). Dnia 12 b. m. zostaną podjęte w Berlinie 

rokowania polsko-niemieckie w sprawie wzajemnych stosunków w dzie- 

dzinie ubezpieczeń społecznych. Rokowania te mają na celu w pierwszym 

rzędzie usunięcie dotychczasowych ograniczeń w zakresie korzystania z 

ubezpieczeń społecznych obywateli jednego państwa na terytorium 

drugiego, oraz ustalenie sposobów zachowywania „praw ubezpieczonych 

przy przesiedlaniu się z jednegó państwa do drugiego. Pozatem będzie 

jeszcze przedmiotem obrad komisji sprawa rewizji konwencji polsko- 

niemieckiej z 15 maja 1922 roku jak i sprawa podziału rachunku, 

wynikającego z podziałów górnośląskiej spółki brackiej. Jako pelno- 

mocnik polski do rokowań ogólnych występuje dr. Prądzyński. 

Przeciwko opozycji. 

RYGA. Z Moskwy donoszą, że walka przeciwko opozycji ponow- 

ne w b. ostą fazę. W tych. dniach w miejscowości Ostaszkino pod Mo- 

skwą wladze wykryło tejże drukarni opozycji, doskonale zaopatrzona we 

wszystkim nowoczesne urządzenia. Z partji komunistycznej został zna 

ny komunista Szewelew-Żubkow, który zajmował się kolporterem doku- 

mentów. Kompromitujących Centralny Komitet Partji Komunistycznej 

walka przeciwko opozycji przeniesiona została na wiece, które w og- 

romnych ilościach przyjmują rezolucji przeciwko opozycji. 

W Angiji nie chcą bolszewików. 
PARYŻ, (Pat.). „Journal“ donosi z Londynu, že na kongresie 

stronnictwa konserwatywnego przyjęto rezolucje, potępiające energiczną 

działalność komunistów w Wielkiej Brytanji i załecające natychmiastowe 

zaniechanie układów angielskó-rosyjskich, zerwanie stosunków z Sowie- 

tami, wysiedlenie agentów sowieckich oraz zamknięcie agencyj rosyjskfch. 
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Spraw Zagranicznych oraz okolicz- 
ność jednoczesnego pobytu w Mad- 
rycie ambasadorów hiszpańskich 
w Paryżu i Rzymie wskazują wy* 
raźnie, iż zagadnienie Tangeru wy- 
suwa się dzisiaj na pierwszy plan. 

Narady rządu z hiszpańskimi 
przędstawicielami dyplomatycz nemi 
rozpoczną się jeszcze dzisiaj. Spra- 
wa ta prawdopodobnie na najbliž- 
szem posiedzeniu rady ministrów 
będzie głównym przedmiotem obrad. 

Strajkować czy nie strajkować. 

WIEDEŃ. (Pat.) Niebezpieczeń- 
stwo strajku urzędników, który 
miał wybuchnąć we środę popó- 
łudniu zostało teraz - zažešnėns, 
Komitet urzędniczy postanowił jed- 
nomyślnię zaczekać na propozycje 
rządu, które mają być przedstawio- 
ne w dniu 12 bm. i odroczyć wo- 
bec tego realizację zamierzonego 
strajku. 

Wybrali się na wizytę dołKowna. 

BERLIN, (Pat). Korespondent 
(Pat) w Berlinie dowiaduje się, że 
rzedstawiciele prasy „Heersta* ma- 

1а się udać na Litwę, a mianowi- 
cie do Kowna, następnie zaś na 
pogranicze polsko-litewskie. 

wisk, do których ciągnie go jesz- 
cze dawna niestępiona ciekawość. 
Pewne pogłębienie artystycznego 
wyrazu takich właśnie chwil usunie 
z całą pewnością błąkające się jesz- 
cze tu i ówdzie wśród strof „za- 
klęć słowa”, „zwątpień ciężar, któ- 
ry tłoczy chwiejną głowę*—te me- 
taory wstawmy do użytku pani 
Mniszek. : 

„Pocałunki” p. Marji Pawlikow- 
skiej poza misternie egzeltowaną 
formą wiersza, osiągającego ideal- 
ną zwięzłość w czterowierszowych 
epigramatach, nie zaciekawiają ni- 
czem więcej. Jest w nich zasadni- 
czy rozdźwiek, niewspółmierność 
treści z formą. Forma, którą upo- 
dobała sobie autorka „Pocałun- 
ków" jest przez swą lapidamość za 
mocna, га wyrazista dla błahych 
naogół temacików, konstruujących 
ulotne obserwacje i przemijające. re- 
fleksje. Jest to forma, w której 
zwykliśmy znajdować morał i sen- 
tencję. P. Pawlikowska posługuje 
się nią w celach obrazowych prze- 
dewszystkiem. A obrazy są minja- 
turowe: 

„Patrz! Łabędzi jak znok zapy- 
tania 

wypłynął na staw przeźroczy... 
wiat czeka i patrzy ci w oczy 

pełne wahania... 
To „łabędź”, a oto—październik': 

„Brzozy są jak złote wodotryski. 
Zimno jest jak w ostatnim liscie, 
A słońce jest jak ktoś blizki, 
który ziębnie i odchodzi. Lecą 

liście”... 
A te— liście”: 

„Rumieńce lata pobladły. 
Liść złoty z wiatrem mknie. 
I klonom ręce opadły. 
mnie,“ 

„łoszynowskiego, 

Za i przeciw Finlandji. 

KOPENHAGA. (Pat.) Na przed- 
stawieniu galowem wydanem w o- 
perze królewskiej na cześć przeby- 
wającego tu prezydenta Finlandji 
Relandera doszło do demonstracji 
komunistycznej. Z  galerjj ponad 
lożą królewską rozrzucono odezwy 
z napisem: „Precz z krwawym fin- 
landzkim psem,  Relanderem“, 
„precz z mordercą robotników fiń- 
skich”. : 

Publicznošė oburzona tą mani- 
festacją  uprzedziła  kontrdemon- 
strację składając hołd królowi i 
prezydentowi. Policja aresztowała 
siedmiu demonstrantów, przeważ- 
nie młodych ludzi, których przy 
śwódcą był syn profesora uniwer- 
sytetu Petersona. 
  

  

Wszyscy głosują 
za tem, że fotografować się należy wy- 
łącznie w zakładzie fotograficznym „RE- 
KORD*, ul. Szopenowska 5, gdyż tam 
zdjęcia wykonane są najładniej, najszyb- 

" wej i 0 50% taniej, niż wszędzie. 
Fortrety po 4 zł. 1713 

  

  

Lekarz - dentysta 
Ch. Krasnos.elski 

ul. Wielka 21. 

Daleki jestem od dowcipkowa- 
nia na temat „Pocałunków", ale po 
każdym 2 nich bierze chętka za» 
pytać: 

— No, to co? 
Niema odpowiedzi... Książeczka 

ta jest raczej obfitym zbiorem po- 
etycznych powiedzeń, mogących się 
przydać w różnych okoliczńościach 
życia i przy pisaniu tomu poezyj. 

źe p. Wołoszynowski świadomy 
jest stosunku swego, poety do 
świata, o tem mówi tytuł zbioru 
jego wierszy: „Okulary*. Wiem Wo- 
łoszynowskiego, jest wyrazem „po- 
etyckiego na Świat spėjrzenia“ 
autora, dojrzałym wyrazem prze- 
nikliwego spójrzenia. 

Szkła tych okularów nie są 
„barwione ani na różowo, ani na 
ciemuo, są to szkła powiększające, 
które udostępniają oczom widzenie 
w rzeczach znamion, ukrytych przed 
wzrokiem profana, a świadczących 
o istnieniu w nich (rzeczach) pier- 
wiastkow poezji. i 

Ten proces odkrywczy odbywa 
się bez żadnego wysiłku ze strony 
poety: „słońce gorącą stopą prze- 
szło niebiosa wbród, Napróżno fa- 
le obłoków lizały my palce u 
nóg..." („Port“) Ten wielki i nie- 
zwykly obraz jest blizki nam przez 
swą naturalną prostotę. 

Podobnie blizki jest liryzm Wo- 
nigdy nie wystę- 

pujący bezpošrednio, w czystej for- 
mie, ale przepuszczony przez pryz- 
mat, w którym polaryzują uczucia 
wszechludzkie: A 3 

„»„Kidy będziesz szła w niebies- 
ki kraj daleki = powróce sam do 
swej bibljoteki,—otworzę drzwi, by 
kwiaty mnie owiały, wiosenny wiatr 
zy rozwiaż me foljały.. Aniołów 

Witaj jutrzenko 
młodzieży. 

Z okazji dorocznego święta 
młodzieży robotniczej Otrzymuje- 
my rastępującą odezwę: 

W dniu dzisiejszym przypada 
uroczystość Święta młodzieży ro- 
botniczej. 

Jest to znamiennym faktem w 
życiu młodzieży robotniczej, do- 
wodem wzrostu organizacji, zain- 
teresowania się młodzieży losem 
własnym, by raz nareszcie przystą- 
pić do skupienia się młodzieży w 
szeregach swojej organizacji, by 
własne sprawy ująć we własne ręce 
i wspólnie z robotnikami nie tylko 
Polski, ale całego Świata, zarówno 
jak młodocianymi, tak i starszego 
pokolenia, dążyć w wielkim pocho- 
dzie międzynarodowej rodziny ro- 
botniczej do lepszego jutra, do 
zwycięstwa. s 
“4 W dniu 10 października jak 
Polska długa i szeroka, gromadzi 
się młodzież robotnicza, wysuwając 
poza żądaniami ogólnemi klasy 
robotniczej, żądania swoje własne. 

A żądań tych zupełnie słusz- 
nych i możliwych do zrealizowania 
jest bardzo wiele. 

10 października podniesiesz głos 
młody robotniku przeciwko walce 
bratobójczej — przeciwko rzeziom 
wojennym, których Ty najczęściej 
padasz ofiarą. 

Zażądasz skrócenia służby woj- 
skowej i zmniejszenia stałej armii. 

Głosem donośnym będziemy 
domagać się: 

1. Wypłaty pełnych zapomóg 
dla młodocianych bezrobotnych. 

2. 6-godzinnego dnia pracy dla 
młodocianych. 

3. Wyższych płac dla młodych 
robotników. 

4. Krótszego terminu dla prak- 
tykantów. 

5. Rzeczywistej ochrony pracy 
młodocianych i kobiet. 

6.. Rozbudowy szkolnictwa za- 
wodowego i dokształcającego. 

1. Jednolitej świeckiej bezpłat- 
nej szkoły powszechnej. 

8. Udostępnienia szkoły średnej 
i wyższej dla młodzieży robotni- 

czej. : 
9. Amnestji dla więźniów poli- 

tycznych, zwłaszcza młodocianych. 
10. Poparcia sportu robotni- 

czego. 

Hasła te są do zrealizowania, 
jednak przy obecnych warunkach, 
w jakich żyjemy, trzeba będzie o- 
gromnego wysiłku, wielkiego po- 
Święcenia i samozaparcia się sie- 
bie, by je w czyn wprowadzić. 

Lecz czyż tej pracy, stojącej 
przed nami, pracy coprawda cięż- 
kiej, mtamy się przestraszyć i O- 
puścić ręce,. czekając spokojnie, 
aż bezczelny wyzysk kapitalizmu, 
uczyni nas młodymi  starcami, 
względnie zmiecie z tego Świata? 

Czy w tej tytanicznej walce iu- 
dzi pracy z wyzyskiem, w walce o 
obalenie tyranji pieniądza, о wy- 
zwolenie ekonomiczne i moralne 
człowieka pracującego, ma zbrak- 
nąć nas młodzieży? 

Nigdy! Młodzież robotnicza, któ- 
ra najwyżej odczuwa nikczemność 
dnia dzisiejszego, która żywo rea- 
guje na wszelką. niesprawiedliwość 
i krzywdę która najdotkliwiej od- 

chór otacza cię natrętny, tam ża- 
den dźwięk nie dolatuje smętny. — 
Na lirze mej nie umiem grać ina- 
czej. 0—przebacz mi—gdy Bóg mi 
nie przebaczy“... (Beatrycze). 

W wierszach Wołoszynowskiego 
niema potknięć artystycznych. Jest 
kunszt wysokiej miary, nieco 'za- 
chłodny może, bo panujący całko- 
wicie nad wzruszeniem. Nie nastrój, 
ale myśl poetycka w nim się wy- 
raża 

* 

Witold Wandurski należy do 
poetów, którym nie wystarcza licz- 
na kontemplacja Świata, ale do 
tych, którzy chcą uczestniczyć w 
stawaniu się rzeczywistości. Szuka 
więc kontaktu że Światem pracy i 
znajduje go w mieście fabrycznem, 
wśród ludzi, kołujących karuzelą 
nędzy i siły. Jest to poeta miej- 
skiego proletarjatu, przejęty na- 
wskroś brutalną emanacją proletar- 
skiego bytowania, odważnie idący 
naprzeciw okrutnej codzienności. 
Kocha ją jakąś bezlitosną miłością 
i pod pówłoką sadzy, okrywającą 
ten świat maszyn i ludzkich mięśni 
umie znaleść żyłę złota poezji. 

Autor „Sadzy i złota" jest futu- 
rystą w prawdziwem słowa tego 
znaczeniu. Nie gubi się w chao- 
tycznym wirze powszedniej walki o 
byt, jeno przedziera się skroś nią 
z wiarą w człowieka: 

„W artelu, wesoło i tłumnie— 
Sheblujemy za blatem blat 
I wogromnej drewnianej trumnie 
Pochowamy umarły świat”. 

(„Stolarka *). 
Ten pogrzeb, który Wandurski 

radby corychlej wyprawić staremu 
światu, nie przeraża przecież; z nie- 
ustępliwej koncepcji poety wynika 
on jak operacja, konieczna w imię 

FRASZKI. 

Słysząc, że w różnych kątach starej 
Europy uczeni geolodzy prowadzą roz- 
kopy, magistrat unikając przezwiska je- 
łopy w mig zaczął nam kamienie wyry- 
wać z pod stopy... 

Nakopał więc wśród ulic wądołów 
bez liku, i rosną stosy gruzów na każ- 
dym chodniku, przechodnie, choć „przy- 
wykszy* 'do tego śmietniku, giną w cze- 
luściach ziemi, jak duchy—bez krzyku. 

Nadejdzie jednak kiedyś dzień (ach, 
któż to zgadnie!), kiedy luby magistrat 
w własny dołek wpadnie, a wtedy my 
przechodnie zasypiem go ładnie, by na 
wieki już wieków... 

  

Od dziś rozpoczął się 

Ill-ci tydzień lotniczy. 
Niech każdy spełni 

swój obowiązek. 

czuwa jarzmo kapitalizmu—solidar- 
nie zgrupuje się w szeregach wlas- 
nej organizacji, by z wiarą i en- 
tuzjazmem wznosić Sztandar Czer- 
wony — symbol walki klasy pracu- 
jącej. 

I wówczas nastąpi zwycięstwo, 
wówczas hasła nasze będziemy mo- 
gli urzeczywistnić, gdy będziemy 
liczni, silni, karni, zorganizowani, 
pełni wiary i poswięcenia. 

Zaczątkiem naszej pracy Orga- 
nizacyjnej na szerszą skalę. jest 10 
października, dzień młodzieży ro- 

„botniczej, ktory wyłącznie do nas 
należy. 

Niech w dniu 
się nasze umysły, 
kler i reakcję. 

A usypiali nas przez długie, 
długie lata, zajmując nasze umysły 

tym przebudzą 
uśpione przez 

wszystkiem, tylko nie tem, co nas — 
rzeczywiście obchodzi. 

Niech w dniu 10 października 
po tak długoletnim Śnię, każdy z 
nas spojrzy jasno na Świat, a zro- 
zumie jak wielka krzywda jemu i 
całym pokoleniom młodzieży ro- 
botniczej była wyrządzaną. 

By dalsze maltretowanie nas 
ukrócić, niech każdy z nas śpieszy 
w niedzielę dnia 10 pażdziernika 
na akademję młodzieży do sali ki- 
na „Helios*, by tam zamanifesto- 
wać swoje uczucia, by z dniem tym 
stanąć w szeregach Organizacji 
Młodzieży Towarzystwa Uniwersy- 
tetu Robotniczego, w szeregach 
młodzieży już zorganizowanej i 
walczącej o swe prawa, o swój 
byt, o swoją egzystencję. | 

Wszyscy do szeregu Organiza- 
cji Młodzieży T. U. R. 

Wszyścy do Sekcji młodocia- 
nych przy Związkach Zawodowych 
iPOP: SA = 

Niech żyje dzień Młodzieży Ro- 
botniczejł . 

Niech żyje Organizacja Młodzie- 
žy T. U. R! 

Niech żyje Międzynarodówka 
Młodzieży Robotniczej! 

Niech żyje Socjalizmi 

Wileńska Organizacja 
Młodzieży Т. U, R. 

Wilno, 10 października 1926 r. 

„ukochania wszechrzeczy”. Suge- 
stjonuje tę konieczność jaskrawe 
przeciwstawienie świata nienasyco- 
nej pracy Światu próżnującego prze- 
sytu (w nim burżuazja i jej arty- 
kuły). 

„Kiedy, pytlując w kawiarni na 
błahych dysputach 

£ykacie kremy, pół Spa) LA 
ranądiny— 

Ojcowie rodzin na Woli zę 
Bałut ach 

Wygrzebują z rynsztoków łu- 
piny”... 

(Do panów poetów), 
W tem kontrastowaniu zawodzi 

jednak często autora „Sadzów i 
złota* potencja artystyczna. Zaczy- 
na się mowa socjalnych manifes- 
tów—na to jeszcze nie jest poezja. 
Natomiast zjawia się ona wszędzie 
tam, gdzie Wandurski przekształca 
„wielość rzeczywistości” i wiąże 
różnogatunkowe zjawiska wspólnym 
rytmem pieśni, jak np. w wierszu 
„Od północy do świtu*. Ponad 
kontrast rzęczy, wymienianych po: 
špiesznie na drobne przėnošniė, 
wystrzela przejįmujące westchnienie 
uciśnionego w pracy serca: * 

„Najgorsza męka wówczas, gdy 
męki jeszczę niema—Godzina, kie- 
dy Chrystus odchodził na Getsę- 
pap. Dnię więdną na czekaniu, | 

ni tych wiele, wiele— Miałeś, Chry- 
stusie, uczni ()—nie miałeś przy- 
jaciela. Gdybyś się nam objawił, 
orzeklibyšmy: warjat! — Co Tobie 
burżuazja? Co Tobie proletarjat?*... 
(„Meka“). 

Czy možna z tego wiersza wnio- 
skowač, že Wandurski wyjdzie kie- 
dyś poza burżuazję i poza proleta- (| 
rjat? 

Nie wiem... 
Tadeusz Łopalewski, 
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Žycie gospodarcze. 
Min. Bartel o naszej sytuacji 

skarbowej. 
Wobec ujawnionego na rynku 

finansowym znacznego wzrostu po- 
pytu na waluty obce, przekraczają- 
cego niejednokrotnie podaż ich, 
PAT-iczna zwróciła się do p. wice- 
prezesa Rady Ministrów, prof. Bar- 
tla z zapytaniem, jakie są poglądy 
Rządu na to zjawisko? P. Minister 
Bartel odpowiedział: || 

— Jeżeli zwiększenie się: popy- 
tu na dewizy w ostatnich dniach 
znajduje swe uzasadnienie w zwię- 
kszeniu importu, to zwiększenie 
popytu na dolary w banknotach 
jest rezultatem machinacji wyzysku- 
jącej różne tendencyjne przypusz- 
czenia co do zamierzeń Rządu w 

zakresie polityki finansowej. Z tego 
- też powodu należy kategorycznie 

stwierdzić, że obecna zwyżka kursu 
dołara na czarnej giełdzie niema 
uzasadnienia rzeczowego. Wydatki 
państwowe są w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy pokrywane z nad- 
wyżką dochodami. W związku z 
terminami płatności podatków w 
ostatnich miesiącach roku oczeki- 
wane jest znaczne zwiększenie za- 
pasów kasowych. Preliminarz bud- 
żetowy na rok 1927, przygotowany 
w Ministerstwie Skarbu, jest oparty 
na równowadze wydatków i docho- 
dów. Pozatem należy dodać, że 
budżet obecny w porównaniu z 
budżetami z czasów złotego pełno- 
wartościowego jest doprowadzony 
do ostatecznych granic oszczędno- 
ściowych i w daleko większej mie- 
rze odpowiada zdolnościom płatni- 
czym ludności niż budżety poprze- 
dnie. 

— Czy mają jakkolwiek uzasa* 
dnienie krążące pogłoski o inflacji. 

— Muszę z całym naciskiem 
stwierdzić, że wszelkie metody in- 

Ustawa o nieuczciwej kon- 
kurencji. 

Dn, 10 b. m. weszła w życie 
ustawa o zwąlczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

Ustawa ta (Nr. 96 Dziennika 
Ustaw Rz. P.) udziela prawom 
przedsiębiorcy Ochrony z jednej 
strony na drodze cywilno-prawnej, 
z drugiej zaś strony na drodze kar- 
no-prawnej przez obłożenie całego 
szeregu czynów stanowiących prze” 

jawy nieuczciwej konkurencji sank- 
cją karną prawną pod postacią 
grzywny do 12 tysięcy zł. i aresz- 
tu 6 tygodni. 

Stosownie do postanowień no- 
wej ustawy, przedsiębiorca ma pra- 
wo żądania aby inny przedsiębior- 
ca nie wdzierał się w jego klijente- 
lę przez czynności zdolne do wy- 
woływania u klijenta * mylnego 
mniemania, że towary pochodzą 

od przedsiębiorcy pierwszego. 
Ustawa przewiduje również m. 

j. kary jakim podlegać będzie pra- 
cownik przedsiębiorstwa, gdy ta- 
jemnice techniczne lub handlowe 
jakie powierzoną mu z uwagi na 
stosunęk służbowy lub jakie poz” 
nał w wykonywaniu stosunku służ- 
bowego podaje do wiadomości in- 
nych osób w celach konkurencyj- 
nych, lub celem wyrządzenia szko- 
dy przedsiębiorcy, a to w czasie 
trwania stosunku służbowego lub 
do 2-ch lat po rozwiązaniu tegoż. 

Ustawa Ściga również łapow- 
nictwo w stosunkach służbowych. 

Ustawa nie ma zastosowania 
do tych zawodów wolnych, które 
mają ustawowo uregulowaną orga” 
nizację karzącą nieuczciwą konku- 

rencję: w drodze dyscyplinarnej. - 

Bilety państwowe, 
Rada Ministrów uchwaliła rów- 

nież doniosłe rozporządzenie Pre- 
zydenta Rzplitej z dziedziny  skar- 
bowej o uregulowaniu obrotu pie- 
niężnego. 

Na podstawie tego rozporzą- 
dzenia ma być wykluczone dalsze 

“+ emitowanie biletów zdawkowych 

= 

\ 
— 

na cele budżetowe, oraz ustalony 
został tryb wykupywania biletów 
zdawkowych dotychezas emitowa- 
nych. 

Bilety zdawkowe, których ogól- 
na suma emisyjna wynosi obecnie 
300 miljonów złotych, będą zamie* 
ióne na bilety państwowe w od- 

Sinkach -5 i'25 złotowych. 
Bilety państwowe są prawnym 

środkiem płatniczym, mającym 
moc umarzania zobowiązań: do 
Sumy 1000'ztotych, w. stosunku 
zaś do. Mięczyte ności państwowych 
móc płathicza biletów państwo- 

| wych jest nieograniczoną. | | 
' > Przeprowadzenie emisji, c 

mianę oraz wykup biletów paf- 
stwowych przęprowadzi na rachu- 
nek skarbu państwa — Bank Pol- 
ski. Począwszy od 1 stycznia 1927 
zmniejszona będzie suma tych bi- 
letów państwowych co pół roku o 
5 i pół miljonów złotych w drodze 
wycofania tych biletów, tak, by 1 
stycznia 1937 roku ogólna suma 

flacyjne są z góry wykluczone. Tak- 
samo jak ze strony budżetu, tak i 
ze strony bilansu płatniczego żadne 
niebezpieczeństwo kursowi złotego 
nie grozi. Wywóz rozwija się w 
dalszym ciągu, przyczem pewne 
zmniejszanie się udziału w tym wy- 
wozie artykułów rolnych kompen- 
suje się wzrostem wywozu artyku- 
łów przemysłowych. Z niebezpie- 
czeństwa nadmiernego wzrostu przy- 
wozu Rząd zdaje sobie dokładnie 
dnie sprawę i odpowiednie środki 
ku utrzymaniu dodatniego. charak- 
teru bilansu handlowego będą za- 
stosowane. 

— Czy w związku ze zmianami 
w Ministerstwie Skarbu i w Radzie 
Ministrów nie należy oczekiwać 
zmian w polityce finansowej i go- 
spodarczej Rządu ? " 

— Ciąglošč polityki tinansowej 
i gospodarczej Rządu zostanie utrzy- 
mana. Co zaś do polityki gospo- 
darczej, to jak już zaznaczyłem w 
swoim ekspoze dnia 19 lipca b. r. 
Rząd będzie się powodował wzglę- 
dami dobrobytu szerokich rzesz lu- 
dności i zasadami możliwie ścisłej 
współpracy ze sferami gospodar- 
czemi. 

— Jaka jest opinja Rządu o 
konieczności i możliwości pożyczki 
zagranicznej ? 

— Rząd rozumie doniosłość 
korzystnej pożyczki zagranicznej 
dla zycia gospodarczego polski, je- 
dnak pożyczkę taką Rząd zdecydo- 
wany jest zaciągnąć jedynie na zu- 
pełnie dogodnych warunkach. Po- 
nieważ nasza sytuacja finansowa i 
gospodarcza w ostatnim okresie 
ulega zasadniczej zmianie na lepsze, 
więc i szanse na otrzymanie takiej 
pożyczki stale się zwiększają. (Pat.) 

biletów państwowych nie przekra- 
czała 12 złotych na każdego 
mieszkańca. 

Bilety państwowe będą zabez- 
pieczone wpływami, uzyskanemi z 
akcyzy cukrowej. 

Nadwyżka wpływów z tego 
źródła użyta będzie na przeprowa= 
dzenie zakupu przez Bank Polski 
srebra na rachunek Skarbu Paf- 
stwa. Monety srebrne puszczone 
będą w obieg tylko przy równo- 
czesnem wycofywaniu biletów pań- 
stwowych. 

Bank Polski obowiązany będzie 
co miesiąc cgłaszać stan obiegu 
biletów państwowych 4 monet. 

Nadzór nad wykonaniem niniej- 
szego rozporządzenia powierzony 
zostąnie komisji kontrolnej dłu- 
gów państwowych. 

KRONIKA KRAJOWA. 
Zmniejszenie się liczby 

bezrobotnych. 
Według danych z ostatniego ty- 

godnia sprawozdawczego z rynku 
pracy za okres od 29 września do 
2 października włącznie, nastąpiło 
dalsze zmniejszenie ogólnej ilości 
bezrobotnych w całem państwie o 
6,278. Ogólna ilość bezrobotnych 
wynosiła w tym czasie zatem 
211,328 w przeciwieństwie do 
217,606, zanotowanych w poprzed- 
nim okresie tygodniowym. 

Zmniejszenie ilości bezrobot- 
nych nastąpiło w przemysłach: 
włókienniczym (1,297), górniczym 
(316) i hutniczo-metalowym (126). 

Nadto liczba bezrobotnych prą- 
cowników umysłowych .zmnięjszyła 
się o 303. Zmniejszenie ilości bez- 
obotnych przypada na terenach 

B. U. P. P.; woj. śląskie — 1,126, 
Łódź — 1,416, Biała — 296, So- 
snowiec — 287 i Kalisz — 231. 

Wystawa rolnicza w Sło- 
nimie. 

Tow. Popierania Przemysłu Lu- 
dowego w Wilnie delegowało art. 
rzeźb. p. Piotra Hermanowicza ze 
zbiorami Muzeum Towarzystwa 
oraz zbiorami muzeum etnologicz- 
nego przy U. S. B. do Słonima. 
Komitet Wystawy użyczył ekspo- 
natom głównego pawilonu. Stro- 
ną dekoracyjną wystawy zajął się 
p. Hermanowicz, który był też 
rzeczoznawcą przy rozdawaniu na- 
gród w dziale sztuki tudowej. 

, Wystawa należy to bardżo uda- 
nych, zwiedzana jest przez liczną 
publiczność zwłaszcza interesują 

wyroby ludowe. || PJ 

Zaległe podatki. 
Zale lodatki noszą Sumi se % tki wynoszą ę 

155,422, h, Z sumy tej tylko 
8,500,000 s a ba one reszta 
© jest 106,922,916 są zaległościami pod. 

sa zona pod egzekucję. | 
poszczególnych pozycjach zale- 

głości największe wykazują opłaty stem- 
plowe -- 49 milj., w czem samych kar 
1 procentów od kar jest 16 miljonów, 
dalej idą: podatek gruntowy — 31 milj. 
zł., podatek przemysłowy — 33 milj., po- 
datek dochodowy — 16 milj. zł. dani- 
na — 16.3 milj. zł. i podatek budowla- 
ny 10 miljonów złotych. 

  

KURIER WILENSKI 

Wieści i obrazki z kraju. 
Obwodowa Wystawa Rolnicza w Postawach 

Postawy, w październiku. 

Zainteresowanie, jakie wywo- 
łało w roku zeszłym skromna wy- 
stawa rolnicza połączona z wysta- 
wą robót kobiecych, urządzona 
staraniem Wydziału Powiatowego i 
Związku Kółek Rolniczych Ziemi 
Wileńskiej w Duniłowiczach, zachę- 
ciła Wydzał Powiatowy Postawski 
do urządzenia w bieżącym roku 
wystawy w Postawach, tym razem 
atoli na szerszą skalę. > 

Podjętą myśl usilnie forsował 
Związek Kółek Rolniczych i dzięki 
tej wspólnej pracy Wydział Powia- 
towy pod przewodnictwem  Staro- 
sty Postawskiego p. Obrockiego 
oraz Związku Kółek Rolniczych 
Ziemi Wileńskiej wystawa ta przy- 
szła do skutku. 

Objęła ona powiaty Postawski, 
Dziśnieński, Brasławski i Swięciań- 
ski. Początkowo inicjatorzy wysta- 
wy mieli nadzieję, iż w tym wy- 
padku Ministerstwo Rolnictwa i 
Dóbr Państwowych przyjdzie z 
wydatną pomocą na urządzenie wy- 
stawy przez asygnowanie pewnej 
większej sumy. Niestety pomoc ta 
w postaci subwencji wobec kryty- 
cznego stanu finansowego państwa 
nadeszła dość późno, bo dopiero 
w początkach września i to ogrom- 
nie obciętą. Co się tyczy pomocy 
innych Wydziałów Powiatowych, 
to z tych tylko powiat Dziśnieński 
dał pewną PE pieniężną, Bra- 
sławski zaś i Święciański nie ma- 
jąc w swym budżecie przewidzia- 
nych na to sum, pomocy pienię- 
żnej nie udzielił. 

Mimo tych zawiedzionych na- 
dzieji Wydział Powiatowy, a raczej 
powołany na skutek upoważnienia 
Wydziału Powiatowego przez prze- 
wodniczącego wydziału p. Obroc- 
kiego komitet wystawowy pod jego 
przewodnictwem zabrał się ener- 
gicznie do pracy, Przewodniczący 
komitetu wychodząc ze słusznego 
stanowiska użył do pracy organi- 
zacyjnej urzędników Wydziału Po- 
wiatowego, a więc sekretarza Wy- 
działu p. Krasickiego, instruktora 
rolnego p. Zukiela, rachmistrza p. 
Rudzińskiego, oraz technika p. Tur- 
czynowicza, którzy poświęcili wszy- 
stkie wolne chwile nie tylko samej 
propagandzie wystawy, ale też i wy- 
konaniu robót. 

To też w nadspodziewanie krót- 
kim przeciągu czasu bo prawie w 
jednym tygodniu na miejscu gru- 
zów pozostałych ze zniszczonej w 
czasie wojny szkoły jazdy rosyj- 
skiej na placu majątku Postawy 
stanął pawilon długości kilkudzie- 
sięciu metrów zabudowany w pod- 
kowę. 

Wielki ten jak na prowincjonal- 
ne stosunki pawilon zapełniony 
został w dniach wystawy 3, 4 i 5 
października eksponatami produkcji 
roślinnej, urządzeniami rolniczemi, 
mleczarskiemi oraz produktami 
przemysłu ludowego, place zaś po- 
łożone obok pawilonu końmi i 
bydłem. 

Eksponaty produkcji roślinnej, 
a wszczególności dział warzywny 
przedstawiały się okazale. 

W szczególności uznanie po- 
wszecne zyskała wystawa Szkoły 
Rolniczej w Łuczaju pow. Postaw- 
skiego, która mimo kilkumiesięcz- 
nego zaledwie istnienia, bo istnieje 
dopiero od 15-go lutego mogła się 
niejednym eksponatem  poszczy* 
cić. I nietylko samemi warzywami 
pokązała się szkołą ale tąkże ład- 
nie urządzoną wystawą, tudzież gu- 
stownym klombem z warzyw. 

Tak samo produkty gospodar- 
stwa Sejmiku  Brasławskiego w 
Opsie oraz okopowe osadników 
wojskowych z Kuropola wywołały 
wprost wśród zwiedzających wysta- 
wę podziw, że i w powiecie Po- 
stawskim w warzywnictwie osiąg- 
nąć można rezultaty nie gorsze 
aniżeli w Zachodniej Polsce. 

Ładną też i bardzo skropulat- 
ną była wystawa maj. Hołowszęzy= 
zna pow. Dziśnieńskiega wszcze- 
gólności doświadczenia — w pro- 
dukcji zbiorowej. 

(VAT TENS TESTAI SOS RT 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
9-X r. b. 

I, Waiu 
“  šprzedaž _ kupno 

Dolary 9,00 9,02 8,98 
a II. Dewizy 

Londyn 43,71 88 43,60 
Nowy-York 9,00 202 98 
Paryż 26,00 26,06 2894 
raga %, 2 26,18 26,16 
newa 174,26 17470 173,82 

zym 35,87 35,96 35,19 

AKCJE 
Bank Handlowy — 
Bank Polski 11,00—74,00—73,50 
Związek spółek zarobk. — 
Lilpop 13,50—16,00 
Modrzejów 3,00—3,15 
Ostrowiec 6,30—6,60 
Rudzki 1,03—1,07 
Starachowice 1,66—1,60—1,65. 
Borkowski 1 105—1,13 
Żyrardów 11,50—10,50. 

Dział narzędzi rolniczych dzię- 
ki firmie Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie przedstawiał się nader о- 
kazale. Trzeba przyznać, że przed- 
stawiciel p. Nagrodzkiego p. Kule- 
sza nie unikał trudów i pracy, aby 
swój dział jak najlepiej postawić. 
To też eksponaty  Nagrodzkiego 
przedstawiały wszystkie prawie na- 
rzędzia niezbędne w gospodarstwie 
rolnem, a więc nie tylko narzędzia 
do mechanicznej uprawy roli, ale 
też komplet narzędzi mleczarskich 
i ogrodniczych. 

Godnie też zaprezentował się 
Związek Współdzielni mleczarskich 
przez zmontowanie całej mleczar- 
ni. Nie można też pominąć i mle- 
czarni w lupalszyznie pow. Osz” 
mmiańskiego, która dostarczyła na 
wystawę swe produkty. 

Związek Kółek Rolniczych oraz 
Związek Współdzielni  Rolniczo- 
Handlowych zaprezentowały się ca” 
łym szeregiem wykresów i grafiki 
z dziedziny rolnictwa i współdziel- 
czości. Wykresy te faktycznie wy- 
kazywały ogrom prac, jakie te or- 
ganizacje dokonały. 

Ponadto Sejmik Powiatowy Dzi- 
śnienski, jedyny z Sejmików Ziemi 
Wileńskiej, posiadający etat inży- 
niera meljoracyjnego przedstawił 
swe prace z dziedziny meljoracji. 

Dział hodowli koni dopisał. Na 
wystawę doprowadzono przeszło 
150 koni, z których pierwszą na- 
grodę otrzymał ogier rasy żmudz- 
kiej p. Michniewicza z gminy Ko- 
bylnickiejj pozatem nagrodzonych 
zostało kilku koni innych. 

Dział hodowli bydła przedsta- 
wił się słabiej. Poza oborami czer- 
wono-polskiemi Zajezierską p. Os- 
kierki i Sokołowską p. Chudzyń- 
skiego eksponaty były słabe. 

Przemysł ludowy poza pracami 
uczniów Szkoły Rolniczej w Łu- 
czaju i ceramicznemi p. Sowki 
przedstawiały eksponaty robót ko- 
biecych, a więc kilimy płótna, ro- 
boty siatkowe i koronkowe. Z po- 
śród eksponatów zwracały pow- 
szechną uwagę kilimy i serwety 
p. Ziemczonkowej z gminy Norzyc- 
kiej p. Tatarczykowej włościanki z 
gminy Mańkowickiej oraz Kursów 
Tkackich w Parafjanowie. 

. Eksponaty kwalifikowały  ko- 
misje, a więc komisja produkcji 
roślinnej, hodowli bydła, hodowli 
koni i przemysłu ludowego. 

Otwarcie wystawy dokonał w 
zastępstwie p. Wojewody Raczkie- 
wicza Naczelnik Wydziału Rolnict- 
wa p. Szaniawski przy licznym u- 
dziale widzów i gości z Wilna mię- 
dzy którymi byli p. Dracz Kierow- 
nik Działu drobnego kredytu w 
Banku Rolnym w Wilnie, p. Wę- 
ckowicz prezes Związku Kółek 
Rolniczych p. Obiezierski, przedsta- 
wiciel Towarzystwa Rolniczego 
oraz wielu innych. 

Urządzona wystawa okazała 
dokładnie, jakie są braki w rol- 
nictwie na kresach oraz w jakim 
kierunku iść należy. Wielu zwiedza- 
jących wystawę a szczególniej włoś- 
cianie którzy licznie wystawę zwie- 
dzali przekonali się naocznie, że przy 
umiejętnej pracy i dobrych narzę- 
dziach można uzyskać bardzo ładne 
rezultaty. Uwydatniła też braki w 
hodowli bydła i wykazała koniecz- 
ność intensywnej pracy w -tym 
kierunku. 

Pozatem dla inicjatorów wysta- 
wy była też nauką, by w  przysz- 
łości przy organizowaniu wystawy 
podobnej zwracano uwagę  nietyl- 
ko na wyroby tkackie ale i także 
przemysłu drzewnego i żelaznego, 
który na wystawie nie był prawie 
ze reprezentowanym. 

W każdym razie praca komite- 
tu wystawy złożonego z p. p. 
Obrockiego Starosty Postawskiego 
Przewodniczącego Komitetu, Kra- 
sickiego Sekretarza Komitetu. Ru- 
dzińskiego Skarbnika, d-ra Chu- 
dzyńskiego, który oddał plac pod 

wystawę, Zukieła Instruktora Rol- 
nego Sejmiku, Turczynowicza Tech- 
nika Sejmiku oraz Wójta Skryby 
zasługuje na uznanie. 

Duże zasługi w popularyzacji 
wystawy położył Związek Kółek 
Rolniczych, a mianowicie pp. Tau- 
ogiński, Osiecimski i Jeleniewski 
razm. 

_ W czasie wystawy urządzony 
był też kurs przetworów owoco- 
wych z demonstracją przeróbki. 

Kurs ten przeprowadził p. Įn- 
gtruktor przetworów owocowych 
delegowany przez Politechnikę War- 
szawską, Kaef. 

ARTYSTYCZNA 
FOTOGRAFJAĘ 
Morycą Grossmana 

ul WIELKA Nr. 47, 
(Obok hotelu „Palacę“), 

CENY ZNIŻONE. 
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Zbiórka na L. O. P. P. w 

Postawach. 

Postawy. 

Korzystając z okazji 
Wystawy Obwodowej rolnictwa i 
wyrobów przemysłu ludowego w 
dniu 3-go października r. b. Komi- 
tet Powiatowy Ligi Obrony Po- 
wietrznej Państwa postanowił przy- 
spieszyć Tydzień Lotniczy i zbiór- 
kę na rzecz L. O. P. P. w Posta- 
wach. 

Dzięki temu urządzona zbiórka 
dała dobry rezultat, wieczorem zaś 
w sali Klubu Urzędniczego w Po- 
stawach urządził Komitet miejsco- 
wy L. O. P. P. w perozumieniu z 
Komitetem Przysposobienia Woj- 
skowego i Wychowania Fizyczne- 
go wieczorek poprzedzony odczy- 
tem p. Fryderyka Krasickiego o 
znaczeniu Wychowania Fizycznego 
i przysposobienia wojskowego. 

Po odczycie odbył się koncert 
radjowy urządzony przez T-wo Ra- 
djotechniczne z Wilna, a następnie 
ochocza zabawa przy dźwiękach 
orkiestry wojskowej. 

1 W—dz. 

otwarcia 

  

„UNIVERSAL* 
UI. WIELKA 21. 

Patefony i gramofony sprzedaż 
na raty 6-cio miesięczne. Wielki 
wybór płyt patefonowych i gra- 
mofonowych oraz instrumentów 
muzycznych. Lustra, lampki 
elektr. kieszonkowe i żarówki. 
Własny warsztat reperacyjny. 1705       

  

3 

Ruch zawodowy. 

* Robotnicy garną się do oświaty. 

Sekcja samokształcenia przy 
klubie robotniczym  Klasowych 
Związków zawodowych organizuje 
swych członków grupę humanisty- 
czną. (ks) 

Bezpłatne kursy dokształcające 
dla rzemieślników. 

Wileńskie T-wo Artystów Pla- 
styków otwiera bezpłatne kursy do- 
kształcające dla rzemieślników. 

Dekoratorów, malarzy pokojo- 
wych i literników, rzeźbiarzy, sztu- 
katorów, (gipsatorników) i snycerzy. 

Stolarzy, meblowych i budowla- 
nych oraz cieśli. 

Ślusarzy, blacharzy i kowali. 
Kilimiarek, hafciarek i szwaczek, O- | 
grodników, i innych zawodów. 

Zapisy na powyższe kursy przyj- 
mują się od 11 października w 
godzinach od 18—20 prócz świąt 
ul. św. Anny 7. (3) 

z targowiska-ponarskiego. 

Na ostatni targ, który .się od- 
był w dniu 7 b. m. na targowisku- 
ponarskim było dostarczono: 1) ko- 
ni 42 szt., w cenie od 52 zł. do 
300 zł.; 2) bydła rogatego 183 szt., 
w cenie od 70 zł, do 270 zł. 3) 
świń 148 szt., w cenie od 30 zł. do 
250 zł. 4) prosiąt 40 szt., w cenie 
od 5 zł. do 15 zł. 5) owiec i kóz 
43 szt., w cenie od 15 zł. do 25 
zł. i 6) cieląt 33 sztuki w cenie od 
20 zł. do 45 zł. (ks) 

  

KRONIKA. 
  

Dziś: Franciszka Borg. W. 

Jutro: Placydy P. 

Wschód słońca---g. 5 m. 39 
Zachód ‚ g. 4 m. 33 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala Lutnia). 

„Dzień bez kłamstwa”, komedja o nie- 
przeciętnej treści i zawrotnym humorze 
graną będzie tylko dziś i jutro; mimo 
wielkiego powodzenia, jakiem się cieszy 
ta komedja ze względów technicznych 
jutro w poniedziałek bezpowrotnie scho- 
dzi z repertuaru Teatru Polskiego. 

-— Wtorkowa premjera. Bezpreten- 
sjonalna krotochwila W. Rapackiego (sy- 
na) „Papa się żeni* wchodzi na reper- 
tuar Teatru Polskiego. Publiczność na- 
sza będzie więc miała możność na pre- 
mjerze wtorkowej porównać bezpośred- 
nio humior polski z humorem amerykań- 
skim Pope ej premjery.  Środowi- 
skiem komedji „Papa się żeni* jest za- 
kulisowe życie artystów-kabotynów, któ- 
re autor-aktor W. Rapacki zna dokład= 
nie i nie szczędzi mu jaskrawych barw. 

— Przedstawienie ku uczczeniu 
50-letniej rocznicy śmierci AL. Fredro. 
W czwartek dn. 14 bm. Teatr Polski wy» 
Stawia jedną z najlepszych komedji Al. 
Fredro „Damy i Huzary. Przedstawienie 
poprzedzone będzie słowem wstępnem. 

„Damy i huzary* grane będą tylko 
raz jeden na przedstawieniu wieczornem. 

— Komunikat Kierownictwa Te- 
atru Polskiego. Kierownictwo Teatru 
Polskiego w Wilnie wyjaśnia iż będąc 
jedną z grup Zespołu „Reduta“, ma za 
zadanie włożone przez Kierownictwo о- 
gólne, dawania w Teatrze Polskim re- 
pertuaru rozrywkowego (komedja i far- 
Sa), w przeciwieństwie do Grupy na Po- 
hulance, która dawać zamierzą reper- 
tuar poważny. 

— Pozanek - Koncert Stanisław 
Korwin - Szymanowskiej w  „Lutni*, 
Dziś o godz. 12 m. 30 pp. odbędzie się 
sai poranek, urządzony przez Wileń- 
skie Towarzystwo Filharmoniczne. Wy- 
stąpi na nim znakomita śpiewaczka Sta- 
nisława Korwin-Szymanowska w swym 
najlepszym repertuarze, oraz świetny 
pianista Feliks Szymanowski. Będzie to 
uczta artystyczna, jakiej Wilno dotych- 
czas nie miało. 

Przepiękny program tego wspania- 
łego koncertu zapowia utwory: Moniusz- 
ki, Debussy, Karola Szymanowskiego, 
Rymski — Korsakowa; arje operowe: 
Boito, Leoncavello, których St. Korwin- 
Szymanowska jest najznakomitszą wy- 
konawczynią. Pianista Feliks Szymanow- 
ski wykona ciekawe technicznie, wspa- 
niałe kompozycje Liszta, Brahmsa, oraz 
Fr. Chopina. 

Koncert ten 
zainteresowanie. 

Bilety w kasie teatru od 11-ej rano. 
—_Występy Lucyny Messal w Wil- 

nie. Znakomita. primadonna operetki 
Lucyna Messal wystąpi ze swym zespo- 
łem jutra w poniedziałek 11-go oraz we 
wiorek 12-go października w Teatrze 
„Reduta”. : 

Po raz pierwszy w Wilnie wystawio- 
ną zostanie ostątnia nowość repertuaru 
Warszawy, nad wyraz barwna i melodyjna 
operetka O. Straussa „Teresina i Napo- 
ieon*, która święciła w Warszawie try- 
umf prawdziwy. Obok świetnej interpre- 
tatorki roli tytułowej wystąpią: B. Mie- 
rzejewski, M. Dowmunt, P. Milewska, S. 
Laskowski, M. Cybulski, J. Winiaszkie- 
wicz, C. Zbierzyński i in. 

Orkiestra pod dyrekcją znanego ka- 
pelmistrza Stanisława Nawrota. 

Zapowiedź występów operetki war- 
szawskiej wzbudziła wielkie zaintereso- 
wanie. Pozostałe bilety nabywać można 
dziś w biurzę „©rbis* Mickiewiczą 11. 
od 9-ej dą 12-ej m. 30 pp. oraz od 2-iej 
do Szgj w kasie Teatru „Reduta”, Jutro 
zaś kasa czynną będzie w Teatrze „Re- 
dita" od 11 — 4 į 04 3 — 9 wieczorem. 

Z ekranu. 
„Czar Walsa“ w Heliosie. 
Film ten osnuty na tle znanej ope- 

retki Straussa dodatnio przyróżnia się z 
pośród ostatnio wyświetlanych w Wilnie 
swą Qryginalpością i lekkim, subtełnym 

Niedziela! 

10 
październ     

wzbudził zrozumiałę 

humorem. Melodyjne dźwięki walca bu- 
dzą do życia „ospałą” księżniczkę z 
Kapcanji (szydercza nazwa księstw nie- 
mieckich) — pchają ją w ramiona dziar- 
skiego porucznika — potem jego ciągną 
ku uroczej skrzypaczce — a wreszcie z 
powrotem ku żonie — oto króciutka 
treść tego dzieła. 
„Cały czar wytworzonego Wiednia z 
jego wesołością i sentymentem został 
tu oddany w sposób lekki i bezpreten- 
słonalny. 

Rolę tytułową księżniczki kreuje do- 
skonała Mady Christians. Na specjalne 
wyróżnienie zasługuje scena przebudze- 
nia się do życia w ogródku, którą za- 
pz bajecznie, Nie mniej zachwycająca 
yła w scenie przedzierzgania się w no- 

woczesną niewiastę „a la garconne* 
włosach o krótkiej spódniczce i krótkim 
„combinaison”. 

Xenia Desni dała idealny typ zdat- 
nego dziewszęcia "echt susses „Madl” 
jak powiadają Wiedeńczycy. Rolę dziar- 
skiego porucznika odtwarza Willy Frisch-— 
jeden z najlepszych obecnie „lekkich amantów. Dzięki jemu cały film jest 
przepojony wiośnianym dźwiękiem mło- 
dości miłości, który na widzu wywołuje 
miłe wrażenie, 

„Czart Walsa” jest dobrem lekar- 
stwem na troski i kłopoty naszego sza- 
rego życia codziennego — stąd jego ро- 

śl. wodzenie. 

OBCHODY i UROCZYSTOŚCI 

— Obchód ku czci Jana Kas- | 
prowicza. Dziś o g. 5-tej popoł. w 
Reducie na Pohulance—Obchód ku 
czci Jana Kasprowicza. 

Resztę biletów w cenie od 40. 
gr. do 2,50 nabywać można w ka- 
sie wejściowej. 

Wczorajsze uroczystości 
wojskowe. Dnia 9 b. m. o godz. 
9 m. 30, jako w szóstą rocznicę 
wyzwolenia Wilna odprawione zo- 
stało przez J. E. Biskupa Michal- 
kiewicza solenne nabożeństwo w. 
Bazylice, na którem był obecny 
Minister Reform Rolnych p. Witold 
Staniewicz, 
ciele władz z Wojewodą Raczkie- 
wiczem na czele, przedstawiciele | 
wojskowości z gen. Dzierżanow- 
skim oraz przedstawiciele władz. 
samorządowych. "A 

Kazanie ogtosi! J. E. ks. biskup 
Bandurski. Po nabożeństwie odby- 
ła się defilada wojsk garnizonu wi- 
leńskiego. (z) 

URZĘDOWA 

— Pan Minister Reform  Rol- 
nych Staniewicz będzie przyjmo= 
wał interesantów w Urzędzie Ziem- 
skim (Wielka Pohulanka 24) w 
poniedziałek pomiędzy 8 min. 30— 
9, m. 30 rano. 

następnie przedstawi- | 

— Minister Rolnictwa w Wil- 
nie. W poniedziałek dnia 11 b. m. 
przybywa do Wilna Minister Rol- 
nictwa i Dóbr Państwowych p. K. 
Niezabitowski. (z) 

— Nowomianowany prezes U- 
rzędu Ziemskiego p. Łaczyński 
objął urzędowanie. 

: MIEJSKA, | 

— Roboty miejskie. W ciągu | 
ubiegłego tygodnia przy robotach 
miejskich ogółem było zatrudnio- 
nych 588 robotników, z czego przy 
robotach kanalizacyjnych i wodo- 
ciągowych pracowało 365 robotni- 
ków, przy robotach drogowych 93 
robotników, wydział elektryczny za- 
trudniał 109 oraz przy robotach 
różnych 21 robotników. Ogólna 
tygodniowa pensja wszystkich ro- 
botników wynosiła 16.111 zł,  
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Przeciętny dzienny zarobek każ- 
dego robotnika wynosił 3 — 4 zł. 

«(ks) 
— Roboty kanalizacyjne. W 

dniu wczorajszym Magistrat wileń- 
ski przystąpił do robót kanalizacyj- 
nych na zaułku Dominikańskim. (ks) 

— Błogosławione skutki in- 
stalacji nowej turbiny w elek- 
trowni. Zaledwie przed dwoma 
dniami odbyła się w elektrowni u- 
roczystość instalacji "nowej turbiny, 
która miała umożliwić  zaprowa- 
dzenie prądu zmiennego i tem za- 
silić w dostatecznej ;ilości miasto 
prądem elektrycznyni, a już w dniu 
wczorajszym w kilku dzielnicach 
nie było wcale światła. Dzielnice te 
były przez kilka godzin pogrążone 
jak za dawnych czasów w ciemności. 
Na nic więc zapewnienia Magistra- 
tu, że po zaprowadzeniu prądu 
zmiennego nastaną błogie czasy 
jasnego Światła elektrycznego. 

Partacka gospodarka magistracka 
idzie starym utartym korytem roz- 
gardjarzu. - (z) 

— Z laźni mieiskiej. W ciągu 
ubiegłego tygodnia łaźnia miejska 
dokonała 13 dezynfekcji w tei licz- 
bie 6 formalinowych oraz wydezyn- 
fekowała 84 kigr. rzeczy. (ks) 

Z UNIWERSYTETU. 
— W sprawie uroczystości 

otwarcia roku akademickiego. 
Wileński Komitet Akademicki po- 
daje do wiadomości ogółu Kol. 
Kol., iż zbiórkę polskiej młodzieży 
akademickiej w celu wzięcia udzia- 
łu w uroczystościach otwarcia roku 
"akademickiego wyznacza się w sali 
V-ej gmachu głównego (i na ko- 

'rytarzu przed tą salą) na godz. 9 
min. 45 dnia 11 b. m. (poniedzia- 

— łek), skąd zwarta grupa młodzieży 
akademickiej ze sztandarem na cze- 
le uda się do kościoła. Do czasu 
ukończenia nabożeństwa i powrotu 
znajdujących się w kościele, w myśl 
zarządzenia władz uniwersyteckich 
nikt ze studentów nie będzie wpu- 
szczany na galerję Auli Kolumno- 
wej. 

"Wileński Komitet Akademicki 
gorąco wzywa ogół polskiej mło- 
dzieży akademickiej do gremjaine- 
go stawienia się. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. o A 2 

— Odczyt W. Sieroszewskie- 
go „Piłsudski a Mussolini". Od- 
czyt wielkiego _powieściopisarza 
Wacława  Sieroszewskiego, który 
się odbędzie jutro w poniedziałek 
11 b. m. w gmachu Teatru Pol- 
skiego wzbudził wielkie zaintereso - 
wanie we wszystkich warstwach 
społecznych, ze względu na temat 
aktualny oraz prelegenta. 

Bilety sprzedaje kasa Teatru 
Polskiego codziennie od 11-ej r. 
do 9 wiecz. ь 

Początek O g. 6-ej w. 

— Odczyt kpt. Orlińskiego. 
Zarządowi Komitetu  Wojewódz- 
kiego Wileńskiego L.O.P.P. uda- 

ło się uzyskać zgodę kpt. pilota 

Orlińskiego, bohatera lotu Warsza- 
wa—Tokjo i z powrotem, na wy- 

głoszenie odczytu o tej podróży. 

Odczyt odbędzie się w sobotę 

  

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 1ł i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 
zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Roentgena i elektro-leczniczy 

kobiece 11 —12; oczu 12 —2; 

   
   

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZ 

dnia 16.X b. r., będzie niewątpli- 

wie punktem kulminacyjnym tego- 

rocznego Tygodnia Lotniczego w 

Wilnie. (z) 

— Samolotem z Maroka do 
Francji. Staraniem Komitetu Wo- 
jewódzkiego Wileńskiego L.O.P.P. 
wygłoszony zostanie we czwartek 
dnia 14.X b. r. w sali Śniadeckich 
USB. przez Pana Władysława Mil- 
kiewicza nader ciekawy odczyt pod 
tytułem „Samolotem z Maroka do 
Fracji—2.000 klm. w powietrzu”. 
Odczyt będzie bogato illustrowany 
przeźroczami. Przed oczami publicz- 
ności ukażą się feeryczne widoki 
Afryki z lotu ptaka: Casablanca, 
nad minaretami Tangeru, Słupy 
Herkulesa, Grenada, Alhambra, po- 
nad szczytami Sierra Newary, rów- 
niny Kestylijskie, Barcelona, nad 
Pirenejami, w porcie  Marsylji, 
Oprócz tego zademonstrowane z0- 
staną zdjęcia lotnicze Włoch. 

Biłety w cenie 3, 2 i 1 zł. za- 

      

dzieiczym Banku Ludowym ul. 
Mick 1, Oraz przy wejściu 
na salę. 

Członkowie LOPP. Korzystają 
z 50 proc. rabatu. (z) 

— Walne zebranie. W dniu 
dzisiejszym o godz. 12-13-tej w lo- 
kalu PZP. ul. Dominikańska odbę- 
dzie się walne zebranie Członków 
Stowarzyszenia Rezerwistów i by- 
łych wojskowych z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie, 2) PDZ 
stawicieli władz i gości. 3) Powo- 
łanie prezydjum. 4) Referaty. 5) 
Wybór zarządu. 6) Wolne wnioski. 

— Polskie Towarzystwo Teo- 
zoficzne urządza w niedzielę 10 
b. m. o godz. 17, pierwsze zebra- 
nie dla interesujących się w no- 
wym iokalu T-wa, Mickiewicza 46-1. 

Tematem pogadanki będzie 
„Chrześcjaństwo a teozofja" wstęp 
na zebranie wolny. (z) 

WYSTAWA. 
— Okrężna wystawa obrazów 

Krak. Art. Malarzy. W niedzielę, 
dnia 10 października b. r. o godz. 
12 w poł. otwartą zostanie w Wil- 
nie w sali „Klubu Inteligencji Pra- 
cującej“ ql.: Mickiewicza 17 wysta- 
wa obrazów krakowskich artystów 
malarzy. Wystawa otwartą będzie 
do 25 października włącznie co- 
dziennie od godz. 10 rano do 7 
wieczorem. 

Z POCZTY. 

  

— Służba Telegraficzna i Te- 
lefoniczna w zimie. Od dnia 1 
pażdziernika do 31 marca 1927 
roku służba  telegr.-telefoniczna w 
urzędach o całodziennym zakresie 
czynności (kategorja C) ma trwać 
od godziny 8-ej—21-ej. 

W urzędach Oo innym  za- 
kresie czynności służba telegra- 
ficzno-telefoniczna pozostaje bez 
zmiany. (s) 

— Podjęcie obrotu paczko- 
wego i pieniężnego. W agencji 
pocztowej Połoczany dworzec zos- 
tał ponownie podjęty obrót pacz- 
kowy, pieniężny za pomocą listów 
wartościowych i przekazów  pocz- 

  
  
  

  
  

ul. Wileńska 

uszu, nosa i gardła 2—4; 

  

К о.В лЕ В 

towych, oraz obrót oszczędnościo- 
wy przekazów P.K.O. 

W agencji pocztowej Między- 
rzecz koło Zelwy został podjęty 
obrót paczkowy jak wyżej. (S) 

— Uruchomienie agencyj pocz- 
towych. Z dniem 22 wfześnia zos- 
tała uruchomiona agencja poczto- 
wa Kamionka koło Grodna na ra- 
zie w zakresie przyjmowania i wy- 
dawania zwykłej i poleconej ko- 
respondencji. 

Z dniem 23 września rb. zos- 
tała uruchomiona agencja poczto- 
wa Zakrucin w pow. Brześć n/b 
na razie w zakresie przyjmowania 
i wydawania zwykłej i poleconej 
korespondencji. (5) 

— Konkursy na posady kie- 
rowników agencyj pocztowych. 
Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegr. 
ogłosiła konkursy na posady kie- 
rowników agencyj pocztowych: w 
Lemieszewiczach pow. Piński, Mil- 
czy pow: Wilejski, Wojska pow. 
Brześć n/b, Porzecze nad Jasiołdą 
pow. Piński, Domanowie pow. Ba- 
ranowicze,  Tumiłowiczach pow. 
Dzisna. 

Termin do wnoszenia podań 2 
tygodnie. (s) 

R agencję pocztową w 
Rzeczkowie. Mieszkańcy mias- 
teczka Rzeczki i 12 najbliższych 
okolicznych wsi Oraz majątków, 
zwrócili się z podaniem do pana 
Prezesa Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie o uruchomienie agen- 
cji pocztowej w pełnym zakresie w 
Rzeczkach. Jednocześnie proszą o 
uruchomienie telefonu, ponieważ 
przez Rzeczki przechodzi linja tele- 
foniczna. Prośbę mieszkańców po- 
piera miejscowe duchowieństwo, 
nauczycielstwo i urzędy gminne, a 
sami mieszkańcy zabowiązują się 
oddać lokal na agencje, oraz do- 
starczać 3 razy tygodniowo pocztę 
z Kurzeńca. : 

Na agenta pocztowego przyj- 
mują jedny z miejscowych osad- 
ników, który zjednał sobie miej- 
scową ludność, dzięki swoiej pracy 
społecznej. 

WOJSKOWA 

— Chrzest samolotów. W nie- 
dzielę dnia 10 października b. r. o 
godz. 14 (2 po południu) odbędzie 
się na Lotnisku 'na Porubanku 
chrzest samolotów „Ziemia Wileń- 
ska* i „Samolot Samorządów Po- 
wiatu Wileńsko-Trockiego*. Oba te 
samoloty typu Potez VIII zakupio- 
ne zostały z ofiar zebranych na 
ten cel w Województwie Wileńskiem, 
to też dla upamiętnienia tego no-. 
sić będą nazwy związane z Wileń- 
szczyzną. Podczas ceremonji chrztu 
zostaną do samolotu przytwierdzo- 
ne odnošne tabliczki pamiątkowe, 

Po chrzcie odbędą się loty pa- 
sażerskie, W razie niepogody chrzest 
zostanie odłożony 'na następny 
dzień. (z) 

SANITARNA 

— Choroby zakaźne. W с1а- 
gu ubiegłego tygodnia sekcja zdro- 
wia magistratu wileńskiego noto- 
wała następujące choroby zakaźne; 
1) na tyfus brzuszny chorowało— 
9 osób, 2) na nieokreślony — 1 
osoba, 3) na paratyfus—1 osoba, 
4) na płonicę — 18 osób, 5) na 

28. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż, Laboratorjum analityczne. 

  

W)I LOEB N-=8 R IE 

błonicę — 2 osoby,'6) na ospów- 
kę — 1 osoba, 7) na różę — 2 
osoby, 8) na grużlicę — 3 osoby. 

Jednocześnie w tymże czasie 

zmarło: na tyfus plamisty — 1 o- 

soba, na płonicę — 1 i na gruźli- 
cę — 3 osoby. (ks.). 

— Szkarlatyna w Wilnie. We- 
dług danych statystycznych w cią- 

gu ubiegłego miesiąca w Wilnie 

chorowały 94 osoby, na szkarlaty- 

'nę, z czego 5 osób zmarło. „(ks ds 

— Lekarze miejscy dbają 0 
stan sanitarny miasta. W ciągu 
ubiegłego miesiąca lekarze 5а- 
nitarni miasta dokonali oględzin 
1033 posesji, z czego w 257 wy- 
adkach dano ostrzeżenia oraz Spi- 

sano 26 protokułów. 

Najwięcej spisano protokułów 
za zły stan podwórz — 16. (ks.). 

ROZNE. 
— Otwarcie nowej kawiarni 

w Wilnie. Wczoraj o g. 4-tej po 
południu odbyło się otwarcie no- 
wej kawiarni „Artystycznej* przy 
ul. Mickiewicza Nr. 9. Na poświę- 
cenie lokalu zostali zaproszeni 
przedstawiciele władz i prasy. No- 
wo otwarta kawiarnia odznacza się 
wytwornością i elegancją. Urzą- 
dzona została ze smakiem i wed- 
ług wszelkich wymagań hygjeny i 
nowoczesnej techniki. 

NADESŁANE. 

— Konkurs. Wileńskie Towa- 
rzystwo Lekarskie ogłasza konkurs 
na stypendjum z legatu Ś. p. Do- 
ktora Ludwika Lachowicza, w kwo- 
cie około 100 złotych miesięcznie, 
przeznaczone @а studenta medy- 
cyny, wyznania rzymsko katoli- 
ckiego, pochodzącego z kresów 
PANA Rzeczypospo- 

itej. 

/. Stosownie do woli testatora, 
pierwszeństwo mają krewni zapiso- 
dawcy, lub noszący nazwisko La- 
chowiczów, a w braku kandydatów, 
odpowiadających tym wymaganiom, 
stypendjum otrzyma student kur- 
sów wyższych, odznaczający się 
wzorowem sprawowaniem i celu- 
jącemi postępami w naukach. 

Termin do wnoszenia próśb do 
Wileńskiego Towarzystwa Lekar- 
skiego, (Zamkowa 24, skrzynka do 
listów) o wyżej wymienione sty- 
pendjum oznaczony został na 15 
października 1926 roku. 

— Tydzień L.O.P.P. Z dniem 
dzisiejszym rozpoczyna się tydzień 
LOPP., który będzie poprzedzony 
o godz. 10-ej mszą świętą, cele- 
browaną przez biskupa Michal- 
kiewicza. Kazanie lokolicznościowe 
wygłosi ks. biskup Bandurski. 

— Program Ill-go Tygodnia 
Lotniczego. Niedziela 10. X. godz. 
10.30 Uroczyste nabożeństwo w 
Katedrze, godz. 11. Samoloty L. O, 
P. P. rozrzucą nad Wilnem ulotki 
z biletami na bezpłatne loty w 
1II-m Tyg. Lotniczym, godz. 12.30 
Bojowy lot eskadry lotniczej 11 
pułku Myśliwskiego, godz. 14.— 
Chrzest samolotów nabytych ze 
składek społeczeństwa Woj. Wileń- 
skiego na Porubanku, godz. 15. — 
17. Demonstracyjne i pasażerskie 

„loty na Porubanku przy dźwiękach 
orkiestry wojskowej. 

Chor. 

ne, 
W. F. 

Pokój 183 

weneryczne, 
moczopłciowe i skór 

> z " 

  

świeżo od- 
nowiony do 

W ciągu całego dnia zbiórka 
uliczna w mieście w różnych pun- 
ktach i rozsprzedaż „Pudełek szczę- 
ścia”. 

Protektorat nad zbiórką uliczną 
raczyła łaskawie objąć p. Wojewo= 
dzina Jadwiga Raczkiewiczowa. (ks) 

Wtorek 12. X. godz. 11.— Wzlot 
balonów L. O. P. P. z placów na 
Łukiszkach, Zarzeczu,  Kalwaryj- 
skiej i Stefańskiej. 

Czwartek 14. X. godz. 20.— 
Odczyt p. Milkiewicza w Sali Śnia- 
deckich U. S. B. pod tytułem „Sa- 
molotem z Maraka do Francji — 
2.000 klm. w powietrzu” illustro- 
wany 120 przeźroczami. 

Piątek 15. X. godz. 11.—Wzlot 
balonów L. O. P. P. z placów na 
Łukiszkach, Zarzeczu,  Kalwaryj- 
gkiej i Stefańskiej. 

Bobota 16. X. godz. 13.—Przy- 
bycie do Wilna, drogą powietrzną 
chluby lotnictwa Polskiego Kapita- 
na pilota Orlińskiegó w. towarzy- 
stwie eskadręl1 pułku Lotniczegu, 
godz. 14.—Popisy lotnicze 11 puł- 
ku Mysliwskiego—akrobacja, walka 
powietrzna, godz. 18.—Odczyt kap. 
Orlińskiego. Wrażenia z podróży 
do Tokjo. 

„ Wilnianie pamiętajcie, że jutro 
dnia 10. X. r. b. odbędzie się zbiór- 
ka uliczna L. O. P. P. 

Niech nikt nie ominie stolika 
kwestarskiego i swym drobnym 
datkiem przyczyni się do rozwoju 
Lotnictwa Polskiego. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
w Wilnie. 

‚ — Kradzieże. Dnia 8 b. m. Chaja 
Lidzka (Niemiecka 4) zameldowała Ból 
cji o kradzieży z wystawy jej sklepu, 
ooh się e Za. 7, przy 

y wycięcia sz 3 tuzi - 
czoch, wart. 200 ži 4 R 

— Dn. 8 bm. Marja Albert, (Zam- 
kowa 12) przełożona żeńskiej szkoły za- wodowej, zameldowała policji, że uczeni- 
ca jej 25-letnia Marja Obłucińska, zamie- 
szkała pod wyżej wskazanym adresem wyszła w dn, 7 bm. o godz. 11 i dotych- 
czas nie wróciła. 

— Nagły zgon. Dnia 8-go b. m. 
Helena Harman (ulica Portowa Nr. 3), 
zameldowa policji, że dnia 6-go b. m. 
o godz. 14 zmarł w karetce pogotowia 
ratunkowego jej chory mąż Wiktor w 

czasie przewożenia go do szpitala ży- 
cewakieeo 

— Przejechanie. Dn. 8 bm. prz 
zb. ul. W. Pohulanka i Teatralnej ke 
jechany został 5-letni Turs (W. Pohulan- 
ka 45), którego pogotowie ratunkowe od- 
wiozło do szpitala dziecięgo na Antoko- 
lu. Sprawcę przejechania w osobie Jana 
Jagiełło z. Muraski Nr. 13, zatrzymano. 

-- Pobicie. Dn. 8 bm. Jakób Szuk- 
sztelecki (Lipówka 21), zameldował po- 
licji, że tegoż dnia wieczorem idąc ulicą 
Beliny z żoną swoją Chawą, żostał w 
pobliżu d. Nr. 9 zaczepiony przez pija- 
nych osobników, którzy poturhowali ich, 
zadając Szukszteleckiemu ciętą ranę w rę- 
kę, žonie zaś jego wywichnęli rękę. 
Sprawcy korzystając z ciemności zbiegli, 

-- Wykryta kradizež. Dn. 8 bm. 
w toku dochodzenia! policyjnego ustalo- 
no, że krądzieży u Władysława Kozłow- 
skiego we wsi Uwa 2 (o czem po- 
dano w dn, 28. IX. rb.) dokonała służą- ca Kozłowskiego 17-letnia Zofja Wielicz- 
ko w czase nieobecności dornowników. 
Zatrzymana Wieliczko do winy się przy 
znała, że częśc skradzionych pieniędzy. 
a mianowicie 50 rubli w złocie i 77 zł. 
w bilonie srebrnem zakopała na cmen- 

tarzu Rossa, za zesztę pieniędzy kupiła 
sobie ubranie. Skradziony rewolwer zaś 
wrzuciła do sadzawki. Rewolwer wydo- 
byto. Odnaleziono również zakopane 
pieniądze. 

0 tyli M. SNARS: :, Wil- 
| no, ul. Niemiecka 

Nr. 22. Egzyst. od r. 1900. 
Duży wybór rozmaitych 
optycznych i elektryczn. 
materjałów, a-1617 

ppžielškio rowery firm 
й Rojal, Elfilt Banderu 
iinnych firm. Maszyny 

    

wełna. 

1614 lewo. 

    

pracownia wojłoków 
„, damskich, męskich i 

dziecinnych. 

ne. Niemiecka 21 — 26, 
wejście w podwórzu na 

SZK specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

głości podatku 
lazniki, gm. хапог‹ 
ty przez tłum, 
około 40, którzy 
czynności sekwe: 
niu mienia oraz usi 
nić. Będący w | 
wsi Żelazniki post.R 
Śpieszył sekwestra 
wał tłum do rozejść 
sło pożądanego ski 
na poster. Abram 
„rozbroić go i związać 
cji obronnej i zagro: 
Abramczyka użyciem | 
do rozejścia się. 

— Napad. Dn. 
mi, a wsią Bartele n 
Oran do Ejszyszek 
Narodowiczów Janki 
na Wejwela, napadi @ 
bnicy, którzy zrabow 
Jankielowi 15 zł, 

— Wyrodna matka 
Marja Kurec, lat 19, p, 
Łowszewicze, gm. chocie 
swe nowonarodzone d. 
> ŻW 

W SZ: 
zaaresztowańó I z -- 
do Sądu Pokoju dla zasto 
ka zapobiegawczego. 

— Pożar. Dn. 3 bm. 
tek niewyjaśnionej nara 
spłonął dom mieszkalny i 
zbożem Piotra i Stefana S$ 
we wsi Malinówka Długa, : 
skiej. Straty wynoszą 5,000 х 

— Kradzież konia. W no: 6 bm. z niezamkniętej stajni 
Romanczyka Macieja, zam. 
rewicze, gm. rakowskiej, ski 
ze źrebakiem wart. 300 zł. 

       

    

    

          

     

    

   

   
    

  

        

    
   

   

Rozmaitoś 
„Wszechstronny“ D'Ani 
D'Anuncio sięgnął ostatnio. 

ry Leonarda Vinci... (aw się w kami. Powiedział sobie pewne 
siaj będę sławnym wyn 

wiej jednak powiedzieć, wynalk 
niż mieć genjusz wielkiego M 
czyka. Najtrudniej zacząć — m 
słowie — więc książe Gabryel 
„wynalazł" specjalną wodę pachn; 
orzeźwiającą którą przezwał „Aqua | cia", Woda jednak okazała się do 
go i paryski nabywca zrezygnował 
łączności sprzedaży, 

‚ — Każdy początek jest trudn 
wiedział sobie -D'Anuncio i wziął 
do preparowania nalewek spirytusowy 
które przezwał zgoła romantycznie: 
Conficuecia”, la Cerescela brata ginej 

i La Mentuecia brata Sylwestra”. Ja 
będą miały te wódki powodzenia naraz 
niewiadomo. _ Najparodoksalniejsze jest. jednak, że D'Anuncio jest zupełnym, 
abstynentem. 

Następnie zabrał się do techniki — i wynalazł tajemnicze koło — mające 
nieco szerokie zastosowanie w automo- biliźmie. Przy pierwszej jednak próbie 
nastąpił wybuch i koło rozleciało się w kawałki, a huk był tak potężny, że 
wszystkie gęsi, kury, kaczki i gołębie 
w okolicznych wsiach ogarnął aniczny 
strach. Do niedoszłego „króla: Rijeki wy» słano delegację ludności, z prośbą by zaprzestał swych wynalazków. 

Nie tak tatwo stač się Leonardem 
de Vinci. 
——> цу 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- filis i skórne. Przyjmuje 912 i 3%. 

  

      
    

      

       

    

     

     
       

    

       

    

   

    

    

  

Kobieta-Iekarz 
Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne, Przyjm. 12—5 Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

Telefon Nr. 277. 
  

           
    

ryz Ch. Straža 
s № Zawalna 40. Sprzedaż, 

Najlepsza i kupno podręczników eny umiarkowa- szkolnych we wszystk. ję- 
am. e Dai 

mienne. Ceny dostępni 21688" "o 
pecjalny sklep naczyń 

į kuchennych „Alutzi. | 
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KINO 

Mickiewicza 22. \ 

KIT do okien 

dier). 

Dziś długooczekiwany nadzwyczajny film! Wszechświatowy 
szlagier obecnego sezonu! 

NĘDZNICY (s niemiła) MATURA iGo 
2 serje, 12 aktów razem. (Uczniom dozwolone). 

| > |-0>|-0> | -0> |-©>|-0>|-©> |-©>|-©>|-0> | -©>|-0>|-0>|-0> | -0> |-0> |-0> |-0-|-0>|-0> | -0-|-0-|-0> OJ 

i wojłok do obija- 
nia drzwi 

po najtańszych cenach 

w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 

Gabinet kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy, najnowsze stosowanie Radiolux'u, 
Usuwanie zmarszczek. Farbowanie włosów. Ele- 
ktryzacja kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

ul Mickiewicza 1—8, 
wejście z Placu Katedrainego. 

1655-1 Zez. W. U. W. Zdrowia L. 717/VI. 

-wiet4 Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg () 
A. Szur SE zaułka Św. Mikołaja Nr. 1. — 1703 

ooo oo lo ooo o oo oo ol oro ol oo ooo] 

Za 10 zł. 
"mieć. (0.DOD . mieć 

i więcej nabywając 
LOS do 1-ej klasy 
Loterji Państwowej, 

ciągnienie której 14 i 
15 października w Ko- 
lekturze: M. Pohulan- 

ka 6, m. 16, 
D. H/K. „ZACHĘTA” 

  

Gdańska 6, tel. 9-05.   

W rolach gł. Gabriel Gabrio (Jean Valjean), Sandra Mitanow (Fantina i Ko- 
setta), Jan Toniont (Javert), Paul Jurge (Biskup Myriel), G. Saillard (Thenar- 

Reżyserował Henryk Tescoust. Początek seansów g.: 4, 6, 8, 10 m. 15. 
Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie 15 minut przed początkiem seansów. 

Przyjechała słynna 1491 
wróżka - chiromantka 

wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy- 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na schody. 

Od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz. 

| OKAZJA.1 
OŚRODEK pięknego 
majątku z dobr. domem 

mieszk., wszelk. 
zabudowaniami i wygod., 
w wyborn. punkcie sprze- 
damy b. dogodnie i tanio 

Dom Handl.-Komis. 

„Zacheta“ 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

1708-1 

Chłopak 
na posyłki potrzebny 
natychmiyst. Zgłaszać 
się do D/H, F. Miesz- 
kowski, Mickiewicza 
23, między g. 1—3. 

1698-1 
  

POLECA: Latarnie projekcyjne i przezro- 
| cza. Epidiaskopy. Kinematografy. 

„WILEŃSKA POMOC SZKOLNA” 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. 

1575-7 
Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie,     

  

Mieszkań 
potrzebna duża iiość 

Kupno i sprzedaż 
nieruchomości posia- 
damy nabywców i 
sprzedawców. Wileń- 
skie Biuro Komisowo- 
Handlowe, Mickiewi- 

cza 21, tel. 152. 
1710-2 

Dórońki 

wynajęcia dla samotnego 
przy inteligentnej rodzi- 
nie. Jakóba Jasińskiego 
11, m. 1, róg Sierakow- 
skiege, 1665-1 

DOMY 
w śródmieściu. Po- 
siadamy nabywców. 
Przyjmujemy również 
zlecenia sprzedaży do- 

mów. 
Wileńskie Biuro Komiso- 
wo - Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21, telef. 152. 

1712-5 

UWAGA! 

liajątki, kamienice, 
domy i wiele irinych in- 
teresów dochodowych ną 
Pomorzu na sprzedaż ta- 
nio i na dogodnych wa- 
runkach. Żądać szczegó- 
łów przesyłając znaczek 

do pisania, do szycia, 
gramofony. Wielki wybór 
płyt. Pracownia do repa- 
racji różnych system. ma- 
szyn. Wielka 5, Lacki, 

1695-b 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2.  1484-a 

Najstar- py 

„Opiyk Rubin sza firma 
w kraju załóż. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

Ra (były maj- 
ter firmy Paweł Bu- 

re) Witold Jurewicz, ul, 
Mickiewicza 4. 1617-а 

Kolczyki 
Najtańsze źródło. Naj- 
większy wybór, N, Rejt- 
bord. Niemiecka 4, 1678 

  

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony, 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

a-1327 

awiarnia - ' jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr. 9. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań 
I złoty. Gabinety. 1498-b 

We się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 

zł. oraz kolacje. Produk: 
ta codziennie świeże. ' 

Wielka 15 róg zauł, Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Vilja“, 1693-b 

„Optilu с СЁЁ\'(‹:ЁЁ!‹_;{’!ЁЁЁ 
czny, największy Ww Wi- 
leńszczyźnić, właśc. B-cia 
Olkienicćy, Wilno, ulica 
łatogn re i a 
otograficznyc zybo- 
rów, : oi 
racownia damskich i 

naczynia aluminiowe, €» 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce 

nach. a-1386 | 
kali o (KIWI, rekekė šu eg: 

Ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych Žolės 
ca D. H. W. No 1 Wilno, ul, Wielka 40) * 

: __4-1659 

nit*, Gdańska 6, poleca | 

1 telefon 9. 

   00006665 

Ogłoszenia" || 

„kije Wileńskiego | 
przyjmuje j 

na najbardziej 
dogodnych | na odpowiedż. Bydgoszcz. я Grunwaldzka 147, R. Glo- Sklep astronomiczno- NE AE warunkach 

EZ ski, ul Wielka 47 obok powe na majmodnijsze — ADMINISTRACJĄ 
Drzewo suche potu „Palace. Ryby, GG ŻI m. 26, * Ioqoa „Kurjera Wileńskiego: 

i węgiel 
po cenach przy- raty 

konserwy, czekolady kra- 
jowe i zagraniczrie, sery 
szwajcarskie i holender- 
skie, masło świeże. Ob- 
sługa sumienna, dostawa 
do domów, 1633 

уч 

m A 
rawiec męski P. Radzi- 

wiłowski, Śubocz 7, fe 
m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej ma- 
dy; 

  

Jagiellońska 35 
   

| 

SĄ NAJLEPSZE i 

1707 — 

Nauczycielka 
francus. udziela lekcji w 
zakresie 8 kl. gimnazjiun. 

  

1660-1 

GOTÓWKĘ 
lokujemy na dogodnych Zaraz. Zgłoszenia bez 
warunkach bez ryzyka. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe Handlowe, ul. Mickie- 

Bogusławska 5, m. 1. Ul. Mickiewicza 21, 
żelef. 152, 1711-3 

kosztów. _ Wileńskie 
Biuro Komisowo - 

wicza 21, tel. 152. 
1684-1 

majątków posiadamy 
do sprzedania na do- 
godnych warunkach. 
Wileńskie Biuro Komi- 
sowo-Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21. A 24—9. Estko. 

stę nych i na ‚ 

skład „PŁOMIEŃ 
ul. Piwna 5. 1646-2 

do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie, Mickiewicza 

565 

  

Pianina Czy zapisałeś się na członka 
Ы. О: Р 

  

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i е 

    

  

  Wydawca:'Tow. \Муйам. „Родой“ sp, z ogr. odp. 

  

Druk. „Pax“, ul. šw. Igoacego 5. Tel, 8-93, 

 


