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Statki pojskie w Kłajpedzie, 

Wiadomość jaka ukazała się w 
„Słowie* o intrydze niemieckiej w 
Taurogach narobiła dużo hałasu. 
Wiadomość ta dziwnie szybko do- 
tarła do Berlina i w tymże dniu jak 
się ukazała w prasie połski:j zdołano 
już za pośrednictwem Biura Wolfa 
cgłosić dementi urzędowe. 

W sprawie pegłosek, które też w 
takiej formie zamieściliśmy, dalszych 
informacji je potwierdzających dotych- 
czas nie udało się nam uzyskać. 

Krążyły też takie wersje, iż pusz- 
czoro je umyślnie z obezu opozycji 
litewskiej, ażeby wykazać izojację mię: 
dzynarodową Litwy Woldemarasa, 
która nawet przez Niemcy (! to : głó- 

wnie przez nie) jest zwalczana Kam- 
panja taka nie może się wszakże 

utrzymać wobec rewelacji © rzeko- 
mym układzie w sprawie Kłajpedy, 

który to układ kompromituje - naj- 
bardziej w oczach mas na Litwie Sa- 
mą opozycję. 

Pewnem potwierdzeniem zaś pier- 
wuinysh poglosek, należy uważać 
wieści madrhodzące z Rygi. Dziś już 
cbałić się nie da pewnika, ze socjal- 

demokraci łotewscy wiedzieli 0 przy- 
gotowywanym na Litwie pułschu, że 
nawet czynną mu udzielilij pomoc. 

A czy — zapytamy — o iłe wiedzieli 
o tem socjaliści łotewscy, mógł jed- 
noczešnie nie wiedzieć o tem minis- 

ter Zeelens?.”.'. Stanowisko zaś tego 
ostatniego, w jego bardzo ak- 
tywnej polityce / międzynarodowej 
jest dla wszystkich jasae, a dla po- 
selstw niemieckich w Rydze i Kow- 
nie— najbardziej, 

Tak samo dla nikogo nie może 
stanowić najmniejszej wątpliwości fakt, 

że porozumienie polsko-litewskie naj- 

usilniej zwalczane jest przez Niemcy, 
że takie porozumienie godzi w same 

fundamenty polityki wschodniej Ber- 
lina, W zestawieniu z tem dosyć po- 
dejrzanie wygląda fakt drugi,;że obec- 
nie najżarliwszą antypolską propagan= 
gę na Litwie prowadzi właśnie opo- 
zycja,” Ona to zarzuca prof. Wotde- 
marasowi rzekome polonofilstwo, ona 
wyołbrzymia jakieś błahe incydenty 
do rozmiarów międzynarodowej nie- 
ma! wagi. ; 

Ostatnio do zanotowania mamy 
nowy gwałtowny atak organu „laudie 
ninkow“,: „Lietuvos Žinios“ ua Polskę 
za wizylę wojennych statkčw polsk'ch 
w Klajpedzie. 

Jak się rzecz cała miała, wiemy 
dotychczas tylke 7 urzędowego kon u- 
aikatu kowieńskiego, który przedstawił 
ą. bardzo łakonicznie. Nic tam nie by- 
o. Statki polskie zbliżyły się do Kłajpe- 
dy i usiłowały nawiązać łączność z li- 
„ewską radjo-stacją. Radjo-stacja nie 
odpowiedziała i statki popłynęły dalej. 
Nie mamy potwierdzenia tego z Ware 

szawy, wszakże gdyby się rzecz cała 
tak miała, to nic w tem nie dosirze- 

gamy nadzwyczajnego. Natomiastipo- 
słuchajmy ce pisze „Lietuvos Żinis*: 

©Obok znaczniejszych wydarzeń 

naszego życia wewnętrznego ukaza- 

nie się polskich statków wojennych 

koło Kłajpedy w prasie prawie pomi: 
mięto milczeniem. Polacy nie opusz- 
czają żadnej okazji, ażeby nas ugryźć. 
Czemże to można wytłumaczyć? Mo- 
gły się one pokazać chyba w celu 
wojny, w celach szpiegostwa i de- 
monstracji. 

Wiademeści pochodzące z za ku- 
is Genewy wyraźnie ostrzegają nas, 
że nad Litwą wciąż się zgęszczają 
chmury...* i t. d i t. d. : 

W daiszym ciągu artykułni z tąd 

ni z owąd grozi projektem Ku- 
denhowe— Kalergi, a wygląda to tak, 

r ta groźba pochodzila z Ber 
LEŃ 

„Letuvos Żinios* przewiduje też 
likwidację państwowości litewskiej i 
estrzega przed wielkiem  niebezpie- 
czeństwem, a wszystko dlatego... 28 
polskie statki ukazały się w bliskości 
Kłajpedy: | 

Oczywiście, iż tego rodzaju akcja 
może być ważnym dopingiem dla 
ministra spraw zagranicznych w Kow- 
nie, w kierunku bardziej poważnego 
rozpatrywania propozycji niemieckich 
politycznego i ekonomicznego zbliże- 
nia. Rozumie się samo przez się, że 
takie projekty traktatu © jakich roze» 

szły się pogłoski w Berlinie wykiu- 
czyłyby paneuropejskie projekty, w 
stosunku do Litwy przynajmniej { па 
czas pewien. Tymczasem zaś panowie 
Majusy i Pieczkaitisy siedzą gdzieś w 
Prusach Wschodnich jak u Pana Bo: 
ga za piecem, m. 

EILINIS KA ЕЕЕ 

Jan Bulhax ':"“ 
Jagiellońska 8, tel. 968, Przyjmuje 9—6 

  

  

Polska rezolucja przyjęta 
przez Zgromadzenie Ligi Narodów. 

GENEWA, 241X. PAT. Posiedzenie Zgromadzenia Ligi 

Narodów. Minister Sokal przedstawił projekt polskiej rezo. 

lucji, który, jak wiadomo przyjęty został przez trzecią komi- 

sję bez żadnych zmian przez aklamację. W krótkiem prze- 
mówieniu min. Sokal.zaznaczył, że prace Ligi Narodów nad 

sprawami bezpieczeństwa i rozbrojenia mogą się pomyślnie 

rozwinąć i doprowadzić do ustalenia całkowitego systemu 

bezpieczeństwa, — jedynie pod warunkiem usunięcia atmo- 

sfery wzajemnej podejrzliwości i obawy napadu, 

Po przemówieniu Sokala przystąpiono do głosowania 

nad tekstem rezolucji przez imiennne wywoływanie człon. 

ków Zgromadzenia, przyczem wszyscy głosowali za гехо- 

łucją. 

Oświadczenie przewodniczącego 0 jednomyšinem przy- 

jęcia rezolucji polskiej było przywitane hucznemi oklaskami, 
ZZ W PEOERRRTE ISK RR TRS SEK PRNTYOSI SIS VAKARŲ 

Jak Stresemann tłómaczy Hindenburga. 
PARYŻ, 24.1X. PAT. „Matin* zamieszcza wywiad genew. 

skiego swego Korespondenta ze Stresemannem. Minister stara się 

uzasadnić potrzebę przemówienia wygłoszonego przez Hindenbur- 
ga, podkreślając że Hindenburg wygłosił przemowę w miejsco: 
wości historycznej, gdzie wszystkie czyny wojenne, Które okryły 

sławą jego imię, zarysowały się przed jego wyobraźnią  Strese- 
mann dodał, że oświadczenia prezydenta Hindenburga są wyrazem 

jednomyślnych uczuć narudu niemieckiego i nie pozostają bynaj. 

mniej. w sprzeczności z polityką pokojową, prowadzoną przez 

Niemcy. 
Stresemann tłumaczy oświadczenie Hindenburga jako apel na 

rzecz zwołania międzynarodowego trybunału rozjemczego, uważa 

bowiem, że o ilerozjemstwo jest jedynym skutecznym sposobem 

pacyfikacji narodów, to powinno ono być również zastosowane 
do kwestyj morainych. Niemcy nie mogą godzić się na wyrok, 

w którym oskarżyciele są sędziami. 

PARYŻ, 24—9. Pat. Do „Excelsiora* donoszą z Genewy, że 

następstwem przemówienia Hindeburga w Tannenbergu oraz ży- 

czeń przesłanych mu telegraficznie przez exkaizera, jest to, iż 

myśi nowego spotkania między Briaudem a Siresemannem, pro- 

jektowanego pierwotnie na najbliższe dni ma być zaniechana. 

Obawa zerwania rozmów z Briandem. 

BERLIN, 24.IX. PAT. Do <Vorvaertsu» donoszą z Genewy, że minister 

spraw zewnętrznych Rzeszy Stresemann miał udzielić korespondentowi <Matin» 

obszernego wywiadu o mowie tannenberskiej prezydenta Hindenburga. W wy- 

wiadzie tym Stresemann miał zadeklarować solidarność z wywodami prezyden- 

ta Rxeszy, podkreślając jednak zarszem, że ostaieczny tekst tego przemówienia 

niezupełnie pokrywa się z tekstem znanym ministrowi. | 

Dzienvik przytoczony donosi, że szczególnie wielkie wrażenie w kołach 

delegacji francuskiej wywołała wiadomość o telegramie b. cesarza Wilhelma do 

Hindenburgs. W kołach dobrze poinformowanych miano oświadczyć, że Briand 

początkowo nie chciał wierzyć w autentyczność tego telegramu. Kiedy stało 

się wiadomem, że Prczydent Hindenburg cdpowiedział na tę depeszę telegra- 

mem dziękczynnym, komentarze stały się jeszczę bardziej niepokojące. Kore- 

spondent <Vorvaerisz> stwierdza wreszcie, że jeżeli się okaże, że Stresemann 

znał również i ostateczny tekst mowy Hindenburga, w takim razie dalszy bieg 

odbywanych w ostatnich dnisch rozmów między Briandem .а Stresemannem 
może ulec zerwaniu. 

Prasa niemiecka o wywiadzie Stresemanna, 

BERLIN, 24-XI. PAT. Cala prasa tutejsza od skrajnie prawicowej do socjalistycz- 

nej przynosi na naczelnem miejscu tekst wywiadu udzielonego przez ministra Strese- 

manna korespondentowi <Matin» Sauerweinowi. Prasa prawicowa wyraża przytem żywe 

zadowolenie z tego, że Stresemann solidaryzuje się ze stanowiskiem Prezydenta Hinden- 
burga. Położono w ten sposób—piszą dzienniki—-kres wszelkim plotkom mniej lub wię- 

cej wyraźnym, jakoby przemówienie Hindenburga było ministrowi Stresemannowi nie 

znane i że ubolewał z powodu wygłoszenia tego przemówienia. 

<Vorvaerts> stwierdza, że w wywiadzie daje się wyczuwać pewne zakłopotanie 

Stresemanna, zakłopotania tego mógłby sobie Siresemann eszczędzić—pisze dziennik — 

gdyby sprawował swój urząd z nieco większą energją i rozwagą. 
AIA 

Polityka szantażu Sowietów. 
PARYŹ, 24—9. Fat. Komentując nową notę Rakowskiego, 

zawierającą ostatnie propozycje sowieck:e, większość dz.enników 
podkreśla przedewszystkem fakt, że sprawa zwrotu długów ro- 

syjskich i sprawa przyznan a Rosji kredytów, są w tej nocie ze 

sobą ściśle związane. Dzienniki są zdana, że propozycje rosyjskie 

nie zadowolą ani posiadaczy renty rosyjskiej, an: nawet przemys- 
łowców, którzy jak zauważa „Echo de Paris“ гапит uwierzą w 

cud rynku rosyjskiego, przypomną sobie nieszczęśliwe próby An- 

gli. „Маёп“ pisze, że Sowiety tylko podkreślły swą dwulicowość 
;, wykazały jeszcze jaśniej usłowania dokonan'a szantażu. 

Agencja Havasa donosi, że propozycje wysunięte ostatn'o 
rzez Rosję będą wkrótce rozpatrywane przez delegację francus- 
ą i na konferencji w sprawie długów francusk'ch. Data zebra- 

nia delegacji francuskiej nie została jeszcze wyznaczona, 

Akcja niemiecko=narodowych w Gdańsku, 
ŃSK 24 IX PAT. W wielkiej sali strzelnicy gdańskiej rozpoczęły się wczoraj 

Ba zjazdu partji narcdowo-niemieckiej Gdańska. W zjeździe uczestniczy 

około 100 przedstawicieli partji narodowo-niemieckiej z Rzeszy niemieckiej, między inne- 

mi grupa posłów do parlamentu niemieckiego i do sejncu ptuskiego z Westarpem 

a Obrady zagaił przewodniczący gdańskiej partji narodowo-niemieckiej Stegman 

kował gwsłtownie Polskę, w której widzi ż:ódło wszystkich nieszczęść spa- 

SS sa Gdańsk. Ceiem Polski Dyło 1 jest — mówił Stegman — wcielenie Gdańska 

do jaki. Dążenia tego Polska dotychczas nie zaniecheła, stosuje tylko obecnie inne 

metody. Dawne brutalne środki Polska zastąpiła zwłaszcza od czasu objęcia urzędowa- 

nia przez komisarza Strassburgera innemi sposobami, bardziej wyrafinowanemi i mniej 

wpadającemi w oczy. Mówca oświadczył się dalej przeciwko porozumieniu z Polską, 

ponieważ zdaniem jego, Polsce brak do tego dobrej woli. > : 

Stegmanowi sekundował w jego napaściach na Polskę następny mówca bawiący 

w charakterze gościa poseł Westarp, kt uważał za wskazane wystąpić również prze- 

ciwko Polsce na terytorium związanem z Polsłą licznemi umowami i silnemi węzłami 
gospodarczemi. Wskazując na rzekome dążenia wciełeaia Gdańska do Polski, Westarp, 

ZY jak jego poprzednik wystąpił przeciwko polityce porozumienia gospodarczego 

z Po Я 

Po przemówieniach uchwalono wysłać do Hindenburga telegram tej treści: Pod 

wzniosłem wrażeniem poświęcenia pomnika w Tannenbergu niemiecka partja narodowa 

gdańska słłada hołd Findenburgowi, zbawcy Prus Wschodnich, honorowemu obywate- 

iowi Gdańska, dziękując mu za odparcie zarzutu o odpowiedzialności Niemiec za 

wybuch wojny. В : 

Szałoria wražiiwošė na walki bokserskie. 
LONDYN 24 1X PAT. Jak'donosi zNowego Yorku agencja Reutera, w czasie na- 

dawania przez tadjo szczegółów walki bokserskiej między Tunneyem i Dempseyem 

zinarło ze wzruszenia 12 osób, z tego 7 osób w ciągu siódmej rundy. Jak wiadomo w 

czasie tej rundy Tanney był powalony dwoma uderzeniami na ziemię, 

£ W/ sprzedaży detalicznej cena pojel giau п—г 20 groszy. 

Opłata pocziowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów uiezamówionych nie xwraca. 
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Tannenberg widziany bez szkieł. 
Zdarzyło się, że president d'Em- 

pire, jak z mimowolną ironją nazywają 

marsz. Hindenburga gazety francuskie 

pojechał pod Taanenberg, gdzie nie- 
gdyś armja nlemiecka pod jego do- 

wództwem pobiła armię Samsonowa, 

Ludendorf w swoich pamiętnikach 
opowiada, jak podczas całej bitwy 
pod Tannenbergiem drżał, że zwali się 
na plecy armja gen. Rennenkampfa, 

który stał styłu, nie ruszył się wcale i 

pozwałał bezkarnie Niemcom zwycię- 

żać, rozbić, rozdusić na miazgę wojs* 

ka gen. Samsonowa, który kończy 

samobójstwem, gdy w pieszej uciecz- 

ce zabrnął w jakieś lasy i zabłąkał 

się. „Dotychczas nie mogę sobie wy- 

tłomaczyć postępowania gen. Rennen- 

kamfa”*—pisze Ludendorf w pamiętni- 
kach.—Zdarzyło się także, żę na ob- 

chód pod Tannenbergiem, gdzie po- 

stawiono żołnierzom pomnik „połeg- 

łym za Cesarza i Ojczyznę*—przysłał 

depeszę Cesarz Wilhelm ze słowami: 
„gdy posłałem Pana do Prus Wschod- 

nich i td.* Hindenburg odpisał swe” 
mu Cesarzowi, lecz odpowiedzi nie о- 

głosił Zdarzyło się wreszcie, że hr. We- 

starp, przywódca prawicy napisał, że 

wypadki te oznaczają rozpoczęcie wal- 

ki o zmianę ustroju republikańskiego 

са monarchiczny.. Wszystko to lewi- 

cowe i żydowskie gazety berlińskie 

powitały wielkim hałasem, a we Fran- 
cji prasa auty-briandowska zaczęła 

twierdzić, że wobec tego pokojowe 

eświadczenia p. Stresemanna są nic 

mie warte, a u nas, prasa polska za: 

częła się rozpisywać na jakie to nie- 

bezpieczeństwo będzie Polska narażo- 

na w razie powrotu militarystyczno- 

cesarskich Niemiec 

Da tego tonu prasy polskiej chcie- 
libyśmy w interesie ścisłości i prawdy 
a może właściwego zorjettowania się 

skąd nam grozi niebezpieczeństwo — 

wnieść niezbędne poprawki. Otóż 

nieścisłe są pojęcia, że Polsce 

będzie grozić  niebezpieczeństwem. 
Przeciwnie dziś właśnie grozi Polsce to 
niebezpieczeństwo. Układ  stosun- 
ków politycznych, który dziś panuje 
w Niemczech jest dla Polski naįgrož- 
niejszem. Chcemy także powiedzieć, 

że 1) żadnego przewrotu monarchicz- 
nego na razie oczekiwać nie należy i 
wysuwanie tego «niebezpieczeństwa» 

ma oczywiście tylko prepagandowe- 
retoryczną wartość, 2) gdyby nastąpi- 
ła próba takiego  monarchicznego 
przewrotu w Niemczech, byłoby io 

korzystne dla interesów Polski a nie 

niekorzystne, jak się u nas pisze, 3) 

rząd  republikańsko-pacyfistyczny w 
Niemczech jest dla Polski najgrož 
niejszy. 

Dzisiejszy rząd, którego duszą jest 
stronnictwo związane z interesami 
wielkiego przemysłu,fuważa, że próba 

wprowadzenia monarchji zachwiałaby 

pokojem wewnętrznym Niemiec, a 
przez to samo osłabiłoby państwo 

nazewnątrz. Toteż wszystko się robi, 

aby do tego przewrotu nie dopuścić. 
Wszystkie Tannenbergi, z których po- 

wgdu bije się na alarm, są tylko kla- 

pą bezpieczeństwa, którą się otwiera 

dla unieszkodiiwienia morarchistycz= 

nych nastrojów młodzieży niemieckiej. 

Jednocześnie stronnictwa burżuazyjne 
dziś Niemcami rządzące postarały się 

o to, aby życie polityczne w Niem- 

czech miało wszystkie dobre cechy 
menarchji, Czy Niemcy są dzis repu- 
bliką—oto jest pytanie. Na to pyta 
nie musimy odpowiedzieć niesteży, 
(dlatego niestety, bo Nemcy to 
nasz - wróg, a republika w 

każdem państwie dowodzi słabo- 
ści tego państwa), niestety Niem 

cy nie są dziś republiką. Republika 
to jest państwo pczbawiene autory- 

tetu, poza autorytetem poszczególnych 
partył. Republikę we Francji po 1871r. 

podtrzymywał Bismarck, makazując 
swemu przedstawicielowi w Paryżu za 
wszelką cenę niedopuścić do restau: 
racji monarchicznej. Republika to tak 
jak u mas rządy p. Skrzyńskiego, w 
których rada minisirów to kongres 

przedstawicieli różnych party, (W 

Niemczech istnieje naczelny autorytet 

państwowy, od partyj niezależny, 

jest nim Hindenburg oparty o ślepo 

mu oddaną Reichswehzę. Hindenburg 
przy każdej sposobności apeluje 

do tradycji, nie waha się swój 

autorytet wiązać z całym  hista- 

ryczaym auterytetem Cesarzy i Kró- 
lów, który wiekami wyżźłobił umysł 

Niemca, Całe państwo niemieckie 
jest dziś wsparte na tym centralnym 

autorytecie i na zdyscyplinowaniu. 

Niewątpliwie w życiu przeciętnego 

Niemca autorytet Hindenburga conaj- 
mniej  rówrioważy jego takie czy 

inne przekonania partyjne. W wielu 

wypadkach Hindenburg jest o wiele 
taktowniejszy ed byłego Cesarza, 

który był człowiekiem zdolnym i 

chętnym wiedzy, lecz jak wskazują 

liczne opisy jego osoby, może był 

ciekawym w rozmowie, ze względu 

na kwoty posiadanych wiadomości i 
wrażeń, lecz był nieciekawy dla 
państwa jako jego kierownik. Zno- 
wuż Hindenburg ze swoich poglądów 
politycznych jest o wiele większym 

konserwatystą, nawet nie konserwa- 

tystą lecz reakcjonistą, jest niesłycha- 
nie większym  reakcjonistą, niż był 

nim Wilhelm I). Toteż spokojnie o 
dzisiejszych Niemcach powiedzieć 
możemy: to nie republika, to ersatz- 
monarchja. 

Pojawienie się w Niemczech prė- 

by przewrotu byłoby oczywiście 

bardzo na rękę Polsce. Zburzyłoby 

ono pokój wewnętrzny niemiecki, któ” 

ry względnie tam panuje, a dla 

utrzymania którego służą znakomicie 

takie klapy bezpieczeństwa, jak choćby 
walka o barwy na państwowych 

sztandarach. Próba przewrotu miobili- 
zowałaby też państwa zachodnio- 

europejskie frontem przeciw Niemiec 

W czasie wojny krzyżowały się. 
wśród prawicy niemieckiej dwa prą- 
dy: englofilski i rusofilski, Anglofi- 
lami. byli ci, którzy chcieli prędzej 
pokoju . Rusofilami byli ci, którzy 
wierzyli, że przez użycie oręża Niem- 

cy zajmą pierwsze miejsce w Świecies 

Otóż dziś są u władzy anglofile 
pacytišci! Mime wszystko co się o 

nim pisze, Stressmann to jest prawico- 

wiec lecz anglcfil i pacyfista. Nato- 

miast ci skrajni monarchiści, którzy 

me są u władzy, lecz który dziś ze 

wspaniałym zmysłem państwowym 
dopomagają Stresemannowi w pracy 
robiąc mu opozycję za każde ząwo- 

łanie, tak że Stresemann wobec 

swoich ko łegów  pacyfis- 

tów zachodnie * europejskich może 

zawsze się powołać na «trudności» 
na «opór», z którym jego ustępstwa 

spotykane są w domu, i tem pozycja 
Stresemana jest silniejsza od tych 
ministrów za któremi w kraju stoi 0 

pinja, która tylko kwacze: „pokój, 

pokój i pokój”. Ale tem właśnie 
Stresemann jest |najniebezpieczniejszy 
dla Polski. Bo zważmy tyłko: obecny 
rząd niemiecki monarchistyczny z dug 
cha i przekonań, a republikański z 

imienia najłatwiej utrzymuje pokój 

pomiędzy republikanami a monarchi- 

stami wewnątrz Niemiec. Swoim pacy» 3. 
fizmem usposabia dobrze rządy i 
społeczeństwa zachodnicaturopejskie. | 

A co to znaczy pzcyfista niemiecki? 
To taki Niemiec, który chce 
Polsce odebrzć Pomorze i Śląsk. Pa- | 
cyfista niemiecki, któryby podpisał 
cały traktat « Wersalski fi gotów był | 

wykonać wszystkie jego klauzule 
jeszcze się nie narodził i niełudźmy się 

aby kiedykolwiek się narodził! Monar- 

chista - militarysta niemiecki chce 

zburzyć wszystko w traktacie Wersal- 

skim. jest on dla nas oczywiście 
muiej niebezpiecznym, bo tutaj właś- 

nie przysłowie francuskie qui trop 

embrasse... sprawdza się doskonale. 

Natomiast im kto jest większym w 
Niemczech republikaninem - pacyfistą, 
tem jest dla nas bardziej niebezpiecz= 
my. Bo im większy jest ten pacyfizm 

niemiecki, tem większą daje ;gwaran- 

cję żądnym pokoju społeczeństwom 

NOWOGRÓDEK 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńskz 28 

: która 

„tylko“ © 

ul. Ratuszowa I 
-» uł. Mickiewicza 20, 

Rynek 19 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł 3-g0 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—u! Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej, Zagraniczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabefowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Żejm i Azad. 

Min. August Zaleski, 

WARSZAWA. 249 (żel.wł,Stowa) 
Jak się dowiadujemy, w stanie zdro- 
wia ministra Spraw Zagranicznych p. 
Augusta Zaleskiego z każdym dniem 
następuje polepszenie. Należy się 
spodziewać, że fuż w dniach najbliże 
szych p. Minister obejmie urzędowa- 
nie, poczem w pierwszych dniach 
października wyjedzie zagranicę praw- 
dopodobnie na Riwjerę francuską na 
dłuższy wypoczynek, W czasie swej 
podróży minister Zaleski spotka się w 
Paryżu i odbędzie konferencję z min. 
Briandem oraz min. Chamberlainem, 
który w tym czasie będzie bawił prze- 
jazdem z pełudnia do Londynu. 

5-ciolecie polskiej linji lotni- 
czej. 

WARSZAWA 24. IX (tel, wł Słowa) 
Z powodu 5 cioletniej rocznicy otwar 
cia polskiej linji lotniczej odbyło się 
w dału dzisiejszym na lotnisku cy» 
wilnem na Mokotowie nabożeństwo. 
Po nabożeństwie, w którem prócz 
wielu przedstawicieli władz cywilnych 
i wojskowych wzięli udział ministro- 
wie Romocki i Miedziński, nastąpiło 
zwiedzanie warsztatów i stoczni pol- 
skiej linji lotniczej. Gdy zwiedzający 
zebrali się w głównym hangarze za- 
brał głos prezes zarządu polskiej linji 
lotniczej dr. Wygart, który wygłosił 
przemówienie powitalne wskazując 
przedewszystkiem na rezultaty, jakie 
polska linja lotnicza już osiągnęła, a 
których najłepszym wyrazem są prze- 
leciane 3 miljony klm. bez wypadków 
z ludźmi, Z kolei przemawiał min. 
Romocki podnosząc w swem przemė- 
wieniu konieczność wypracowania 
przez loinictwo polskie wzasnego typu 
samolotu. Po przemówieniach, Polska 
linja lotnicza podejmowała zebranych 
gości śniadaniem. 

Pos. sowiecki Uljanow bawi się 
WARSZAWA, 24.IX, (żel. wł, Słowa) 

W/ezoraj w nocy w resiauracji pode 
miejskiej „Sielanka* miało miejsce 
zajście, którego bohaterem byl obec- 
ny charge d'afaires sowiecki Uijanow. 
Uljanow w towarzystwie 8 dam i 4:ch 
mężczyzn zabawiał się zamawiając u 
orkiestry granie rosyjskich  melodyj. 
Towarzystwo posła sowieckiego, któ. 
re było pod widocznym wpływem al- 
koholu, zachowywało się w sposób 
wysoce niekulturalny i prowokacyjny 
wobee osób, które znajdowały się w 
sąsiedniej loży. jeden z gości chcąc 
uniknąć awantury zawezwał policję, 

ra  wylegitymowała obecnych i 
stwierdziła iż jednym z  uczęstników 
jest pos. Uljanow. Na wiadomość o 
tem zapanowała w restauracji konster- 
nacja a wesołe towarzystwo postarało 
się jaknajszybciej ulotnić, 

Następca pos. Popiela w Sej. 
- mie. 

Wobec złożenia mandatu posel- 
skiego przez prezesa N.P.R.—prawicy, 
Karola Popiela, stała się aktualną 
sprawą jego następcy w sejmie, 

Kolejno z listy wejść winien. inż. 
Wacław Wojewódzki, wice-prezydent 
m. Łodzi, członek N.P.R. — lewicy, 
czołowy kandydat tej partji przy wy- 
pęt do nowej rady miejskiej w 
odzi. 

Przedstawiciele Bankers Tra- 
stu w Warszawie. 

WARSZAWA 24-]X, PAT. Wczo- 
raj wieczór przybyli do Warszawy Fi 
cher, dyrektor paryskiej filjj Bankers 
Trustu i Monet, dyrektor flji paryskiej 
domu bankowego Biair 8: Co. 

% WALKA ZE a ai 
  

4 Naiskuteczniejsza trucizna z cebuli ф 
morskiej nagrodzona wielkiemi meda- $ 
lami złotemi na wystawach w Wied- 4) 

) nia i Częstochowie, oraz medalem © 
srebrnym na Wystawie Sanitarno- g 
Hygjenicznej w Warszawie pod | 

; nazwą: Pasta na szczury i my: 
Laboratorjum  Sukcesorów Adolfa | 
Zalewskiego w „awie Mazowieckiej. 4! 
Od 1-go styczna cena zniżona о Х, 

40 proc. : 

  

     
   
   

    

  

| Perimuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą. ł, naj- 
wydatniejszą arbą p kais 

i celów malarskich. 
Odznaczona na a w Brukseli 

i Medjołanie złotemi medalami. 

Wszędzie do nabycia. 

POS O wn te | 

na zachodzie, tem łatwiej się te spor 
leczeūsiwa przychyłą da życzeń niee 
mieckich rewizyjki na wschodzie. — 
Nie zwałezałmy niemieckiego įmilita- 
ryzmu, zwalezajmy pacyfizm — а- 
miecki. Cat: 3 

  

 



ECHA KRAJOWE 
Bandytyzm 

Kleck, 22 go września. 

Działo się to na rynku w mia 
steczku Klecku w powiecie Nieświe- 
skim. Miasteczko leży o parę kilo: 
metrów od granicy bolszewickiej, a 
to co się działo nazywa się wiecem. 

' „A jak się działo, opowiem*. 
Pan Kori, kierownik Kasy Cho- 

rych w Kłecku, chrzcił dziecko, co 
mu się Skądinąd chwalil Na uroczy- 
stość zjechali się przyjaciele z pod 
znaku PPS,—To im się też chwali. 

Ale reszta, to już ma pochwałę 
nie bardzo zasługuje! 

W „chrzestnym*, a więc nie bare 
dzo smutnym nastroju przewódcy PPS. 
w powiecie, mając w swem gronie 
pana posła Dzięgielewskiego również 
z PPS, wyruszyli na rynek by tam 
pod gołem niebem urządzić mitiag... 
przepraszam, chciałem powiedziećwiec. 

Zebrało się aż 36 zmobilizowa- 
nych PPS-owców i ekoło trzysta 
osób, które tylko co wyszły z kościo- 

„łał cerkwi po niedziełaem nabożeń- 
stwie. 

Pierwsi zabierali głos p. Strąkow- 
ski i osławiony Jurand-Zajtz, obaj 
przybyli z Nieświeża. Jak zawsze о- 
becni usłyszeli całą masę frazesów, ̀ 
zwrotów retorycznych i nudnej czczej 
gadaniny, w którą najmniej wierzą 
sami mówiący. 

Po tych przemówieniach nastąpił 
akt nmibyto uroczystego odsłonięcia 
transparentu, mającego służyć jaka 
sztandar kłeckiego komitetu PPS. 
Na transparencie wypisane polskie i 
rosyjskie hasła; na pierwszem miejscu 
„proletarjusze wszystkich krajów łącze 
cie się*. P, Walewski, kierownik Ka- 
sy Chorych w Nieświeżu, wręczył z 
pompą transparent p. Korfowi, kie- 
rownikowi Kasy Chorych w Klecku. 
Wedlug przyjętego powszechnie zwy” 
czaju podobne akty dokonywują naj- 
szanowniejsi ludzie danego šrodo- 
wiska; z tego widać, że panowie War 
lewski i Korf są najpowaźniejszymi 
ludźmi z PPS, na naszym terytorjum. 
Zapamiętanie tego może się kiedyś 
przydaćl 

Po przyjęciu transparentu zaczął 
mówić Korf. Poprestu nie chciało się 
wierzyć własnym uszom, słysząc co 
ten pan o niemieckiem nazwisku wy- 
gadywał w czysto rosyjskim języku, 
rzucając hasło czysto bolszewickie 
na rynku psiskiego miasteczka, leżą- 
cego w dodatku © parę kilometrów 
od granicy I w obecności polskiej 
policji. Przechodnie podchodzili, słu- 
chali, ruszali ramionami, a wreszcie 
szli dałej mocno się dziwiąc... 

A co ów przybłęda mówił?l—Po- 
prosiu trudno uwierzyć: szkalował 
każdego, kto mu ma myśl przyszedł, 
nie szczędząc soczystych nazw w ro- 
dzaju <«krowopijca, mierzawiec, pa- 
skudztwo» i td. Nawoływał do: straj: 
ków, de niepracowania, wreszcie pod 
pewnemi przejżystemi osłomkami do 
niepłacenia podatków i niesłużenia 
w wojsku, a jeśliby się ktoś znalazł 
już w szeregach wojskowych, to mu 
zalecał niesłuchania władz przeložo- 
mych. Policję ów „poddany polski“ 
nazywał „psami w numerkach*, Sło- 
wem ów Korf wygłosił najzwyczaj- 
niejszą bolszewicką mowę z mi 
tingu. 3 

Po Korfie zabrał głos inny dygni- 
tarz, Bartoszewicz, ze Związku Zawo- 
dowego Robotników Rolnych i po- 
dobne hasła wygłaszał, a „w końcu 
odczytał rezolucję o wierności dla 

"PPS. zaczynającą się od słów: „obec- 

ni na wiecu w Klecku w ilości tysiąca 

osób... Na wiecu było najwięcej 
trzysta osób i to przygodnie zebra 

nych, a w rezolucji mówi się o tysią- 

UKE o Z OZ Z O EO awe ———-————-————— 

Franciszek Smugle- 
wicz. 

(1745—1807), 
Fr. Smuglewicz urodził się w 

Warszawie 6 paźdz. 1745 r. z ojca 
Łukasza, malarza; matka zaś jego by- 
ła siostrzenicą słynaego Szym. Cze- 
chowicza.Bracia Antoni i Lucjan rów- 
niež uprawiali sztukę. Z tych pierw* 
szy znanym był w Wilnie dekorato- 
rem starego teatru, w pałacu Oskier- 
czyńskim. Uczył się F. Smugiewicz 
pod Czechowiczem, pofem w rzym: 
skie] Akademji św. Łukasza. 

Juž w 20 ym roku życia zasłynął 

na równi z Davidem, późaiejszym 
odrodzicielem malarstwa we Francji. 
Był uczniem znanego Rafaela Meng- 
sa, od którego nie przejął piękności 
kolorystycznych, prześcignął go zata 
ekspresįą rysuukową. Za pobytu 
swego we Włoszech, wspierany był 
materjalnie przez Stanisława Augusta, 
od którego potem, za działalność swą 
artystyczną otrzysnał medal złoty me. 

rentibus, W r. 1785 powrócił do kra. 

ju. Malował w warszawie, z których 

najcelniejsze to „N. Panna otoczona 
apostełami*, „śmierć św. Bazylego 
i „św. Onufrego”, w Wilnie w kate- 
drze słynnych swych - „Dwunasiu A- 
postołów*,  „Melhizedecha”, „Raz- 
mnożenie chleba na puszczy” (lepsze 
zmacznie w kompozycji i kolorze, niż 

sasładujące obok obrazy  Villaniego), 
„Św. Jam Niepomucen*, z innych ob- 
razów wileńskich „Św. Kajetan roz- 
renażający chleby", „Pożegnanie Ś.Ś. 
Piotra i Pawła” oraz w. in. W War- 
szawie Smuglswiez miał czas jakiś 
szkołę malarską. W r. 1797 1-go paź- 
dziernika (według Odszukanej prze- 

polityczny. 
cu. Tak ów tysłąc był prawdą, jak i 
wszystkie piękne obietnice i hasła 
rzucane w tłum, jedno wielkie bagno 
kłamstwal 

Asystował tej zbrodniczej robocie 
poseł na Szjm Rzeczypospolitej, pan 
Dzięgielewski. Kiedyś ślubował. on 
Rzeczypospolitej wierność, a teraz 
brał czynny udział w zbrodniczej an- 
typaństwowej robocie, inaczej więc 
jak krzywoprzysiężcą nazwać go nie 
można. Ów pan poseł, a kum na 
chrzcinach Korfa, wygadywał na dzi- 
siejszy rząd wiele wiezie i również 
robił wrażenie nielegalae przybyłego 
z za kordonu agitatora. 

Wiec cały zrobił na przygodnych 
słuchaczach  madzwyczaj smutne i 
przygnębiające wrażenie. Banda ware 
chołów bsz czci i wiary grasująca po 
Polsce hula sobie najspokojniej i ro- 
bi wszystko co może, by zatrzeć 
granicę między Polską a Bołszewją! 

W każdym razie chyba każdy 
państwowa myślący człowiek musi 
starać się wedle swojej „możności za- 
pobiegać podobnym orgjom. Z. D 

Międzynarodowy Akademieki 
Kongres Misyjny w Poznaniu. 
W dniach od 28 września do z 

października b. r. odbędzie się w 
Poznaniu pierwszy na ziemiach po!- 
skich Międzynarodowy Kongres Mi- 
syjny. W programie Kongresu na 
pierwszy plan wysunięto 5 posiedzeń 
plenarnych z 8 referatami najgłośniej- 
szych polskich i zagranicznych znaw= 
ców kwestji misyjnej. Dość wymienić 
nazwiska: ks. Biskupa Baudrillart'a, 
ks. Arcyb. de Gućbriant'a, ks. prof. 
Dr. Schmidlin'a, ks. prof. Hugona 
Bertini i 0. Charles'a T. J., by mieć 
pojęcie © poziomie ich referatów. 

Te naczelne referaty — łącznie ze 
sprawozdaniami krajowemi, przedsta- 
wieniami filmowemi i wystawą mi- 
syjną — mają zapoznać uczestników 
Kongresu możliwie dokładnie z ideą 
misyjną, 

Natomiast 6 sekcyj (Akademików, 
Kapłanów, Nauczycieli, Sodalicyj 
Marjanskich, Sodalicji šw. Piotra Kla- 
wera, Stow. Młodzieży Pol.) па 8 
swych posiedzeniach z 16 referatami— 
dążyć będzie do wypracowania meto- 
dy współpracy misyjnej. 

Do najdoniośłejszych uroczystości 
kongresu  mależeć będzie złożenie 
czcigodnych szczątków  najwybitniej. 
szego przedstawiciela udziału Polski 
w ruchu misyjnym, byłego Prefekta 
św. Kongregacji Propagandy, Ś. p. 
Kardynala Mieczysława Ledóchow» 
skiego, w Katedrze gnieźnieńskiej. 

Każdy zjazd międzynarodowy, bez 
względu na swój charakter, ma dla 
nas, Połaków, doniosłe znaczenie. 
Tembardziej stwierdzić to należy e 
międzynarodowym Kongresie, mają- 
cym się odbyć na ziemiach Polski i 
organizowanym przez Polaków. Już 
samm fakt, że w czasie Kongresu 
przedstawiciele różnych narodowości 
złączą się z nami w czci dla ś. p. 
Kard. Mieczysława Łedóchowskiego, 
naszego bohatera narodowego z do- 
by najcięższej, wiele znaczy. Z tych 
względów na Kongresie tym nie mo- 
że braknąć przedstawicieli katolickie- 
go Wilna. 

Uczestnikom Kongresu przysługu- 
je zniżka kolejowa 60 proc, a więc 
po 30 proc. w każdą stronę, Pragną- 
cy zasięgnąć dokładniejszych wiado- 
mości o Kongresie raczą się zgłosić 
do ks. Kazimierza Kucharskiego T. 
]. (ul. Wielka 58) któregokolwiek 
dnia między godz, 15—17, | 

zemnie notatki prof. M. Poliūskiego) 
został mianowany prof. rysunku i 
malarstwa w Szkele Głównej wiłeń: 
skiej, które to przedmioty były wy- 
kładane najpierw na Wydziale fizycz- 
nym, zaś od roku 1803 na Oddziale 
nauk wyzwolonych. Szkołę swą pro: 
wadził z dużym pożytkiem, aczkol- 
wiek nie mogąc w Wilałe zwalczyć 
przesądu ludności, nie posługiwał się 
akiem żywego modela; rozporządzał 
on nadto zbyt szczupłym zasobem 
odlewów rzeźb klasycznych, 

Wielce pomocnymi mu byli w 
pracy tacy niepospolici talentem ad- 
junkci, jak: Peszka, Damel, Chrošcicki 
Jan i w keńcu Rustam, który po 
zgonie Smuglewicza w 1807 r. 18. X. 
objął po nim katedrę. Do najlepszych 
uczniów Smuglewicza należeli: Bielkie- 
wicz Antoni,'malarz przedewszystkiem 
historyczny, Borowski Gaspar, malarz 
równisż historyczny 1  naśladowca 
Smugłewicza, Brzuszkiewicz Ignacy, 
portrecista i gimnazjalny nauczyciel 
rysunku, Lizander, portrzcista, Olesz- 
kiewicz Józef, malarz historyczny i 
religijny (znany mistyk), Pelikan Fran- 
ciszek, zdolny minjaturzysta. Podług 
rysunku tego ostatniego był wykona- 
my sztych 1799 r. przedstawiający 
Obraz Matki Boskiej Łaskawej uśmie- 
rzającej zarazę morową w Wilnie. 

Do obrazów historycznych Smug- 
lewicza,  Spźcjalnie interesujących 
nasze kresy należą: „Zatwierdzenie 
nadanej ustawy włościanom w pod- 
wileńskiem Pawłowie w r. 1760 przez 
P. Ksaw. Brzostowskiego, kanonika 
wileńsk, refer. W. X' Lit.* «Ofiara 
Westalki», obraz należący de wy- 
bitajejszych prac Smuglewicza, przed: 
stawia księżnę de Ligne z domu 
Massalską, „Zgon generała Jakóba 
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Grecja i Włochy popierały zamach na Kemala? 
BNGORA, 241%. PAT. Półurzędowy dziennik <Hakimiet-i Milie» oskarża 

rząd grecki o branie udziału w spisku na życie Kemala Paszy. Dziennik utrzy- 
muje, że spiskowcy przyznali się, iż otrzymywali zasiłki od rządu włoskiego. 

Okropny obraz katastrofy. 
BERLIN 24 IX PAT. Katastrofa lotnicza, której ofiarą padł ambasador niemiecki 

w Waszyngtonie Maltzahn, zajmuje naczelne miejsce na łamach pism niemieckich. Wy- 
dobywanie ciał ofiar z pod gruzów i szczątków samolotu przedstawiało olbrzymie tru- 
dności z powoda, iż cały samolot był tylko jednym stosem spiątanych części żelaznych 
i drewnianych, całkowicie pogruchotanych. Ofiary wypadku wydobyto z pod gruzów 
zupełnie 2nieksztatcone. Zaledwie można było rozpoznać tożsamość poszczególnych 
osób. Wkrótce po wypadku wyruszyli z różnych miejscowości samolotami na miejsce 
przedstawiciele rozmaitych władz celem zbadania przyczyn katastrofy. Dotychczas jed- 
nak nie udał» się ustalić tych przyczyn. 

Dlaczego nie zatrzymano Gusiewa i Szletzera. 
WARSZAWA 24 !X. PAT. Ministerstwo Spraw zagranicznych komu- 

nikuje, że bo przesłuchaniu w dsiu 19 bm. przez sędziego śledczego Wi- 
tuńskiego funkc. poselstwa sowieckiege Gusiewa i Sztetzera na podstawie 
dotęchceasowego wyniku, toczącego się w dalszym ciągu śledztwa oraz 
zeznań złożonych przez nich, — władze sądowe mnie wchodząc w 
rozstrzygnięcia zasądniczego zagadnienia, czy wyżej wymienieni funkcjo- 
narjusze sowieckiego poselstwa podlegają jurysdykcji sądów polskich, nie 
znałazły w ich czynie cech przestępstwa, przewidzianego w artykule 453 
K.K. i podstaw postawienia ich w stan oskarżenia. Na tej zasadzie Minie 
sierstwo Spraw Zagranicznych wydała Gusiewewi i Szletzerowi wizy na 
wyjazd do Moskwy, który nastąpił 20 b. m. 
  

Ф
@
 

Anatomja i fiziologja, 
Hygiena i bakterjotogja, 
Patalogja ogėlna, 

Hygjena dziecka, 
Opieka społeczna nad dzieckiem, 
Wykłady odbywają się 3 razy tyg. w 

cych, Kierownictwo naukowe objął 

słuchaczki. Zapisy są przyjmowane 
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Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 
w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. 
Wilnie, przy ul, Jakóba Jasińskiego 
Nr 1 m. 3 zamieszkały, zgodnie z 
art. 1030 UPC podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 30 września 
1927 r. o godz. 10-tej rana w Wilnie, 
przy ul. Kulwaryjskiej Nr 31, od- 
będzie się sprzedąż z licytacji należą- 
cego do Konstantego Szczytowicza 
majątku ruchomego, składającego się 
z domu drewnianego na rozbiórkę, 
oszacowanego na sumę 425 złotych. 
1490 VI Komornik (—) F. Legiecki. 
  

  

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, 

obstrukcję, złe trawienie, bóle głowy, obło- 
żony język, łatwo usunąć, stosując naturalną 

wodę gorzką «<Franciszka-Józefa», biorąc 
wieczorem przed udaniem się na spoczynek 
pełną szklankę. Żądać wszędzie. 

Wydz. Zdr. Nr 45. 

  

REDAKCJA 
Ksiegi Adresowej m. Wilna 
Wileńskiego Kalendarza 

Informacyjnego 
uprasza wszystkie instytucje społecz- 
ne, towarzystwa, związki, zakłady 
filantropijne etc, wszystkie wolnie 
zawody (pp. lekarzy, inżynierów etc.) 
oraz wszystkie firmy przemysłowe i 
handlowe o najrychlejsze nadesłanie 
swych adresów (z podaniem Nr telef. 
i godzin przyjęć wzgl. urzęd.) dla 
bezpłatnegn zamieszczenia tychże w 
roczniku XXIII na r. 1928 pod adre- 
sem: Księgarnia Józefa Zawadzkiego, 
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Kursy Pielęgnowania i Wychowania Dzieci 
(z programem rocznym). 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitalach, 
przedszkojach i żłobkach. 

Wykładane są następujące przedmioty: 
Dyetetyka dziecka, 
Choroby dzieci i pietęgnowanie 

Psychologja i wychowanie, 
Gry i zabawy, 

profesorowie naszej Wszechnicy i lekarze specjaliści w chorobach dziecię- 

Świądectwa pielęgniarki zawodowej są wydawane po ukończenia kursu 
(z praktyką) i złożeniu egzaminów. 

Na poszczególne przedmioty Kursów mogą być przyjmowane wolne 

HANDLOWYCH przy ut. Mickiewicza 22—5 w godz. od 12—2 i od 5—7 w. 

DOM PRZEMYSŁO * O-HANDLOWY 

W. MALINOWSKI 
Wilag, ul. Wileńska 23 Adr. tel. „WUMA”—Wilno. Tel. 3-10 

zawiadamia, 

że pn dłuższej przerwie nadeszły ostatnie w tym sezonie 

Okazja nabycia najlepszego I najtańszego wozu dla dróg na Kresach 
ARANNANNZEGKAAKEMAKE WNZENANMK EMHNAMO GAMA E 

dziecka chorego, 

godzi wiecz. W kursach biorą udział 

prof. U. S. B. Dr Wacław Jasiński. 

w lokalu ROCZNYCH KURSÓW 
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Inżynier 

uring iFORD 

  

Na brzegu Widji, 8 kilometrów 
od Wilna, 15 minuted erzystanku 
autobusu SZEŚĆ HA ZIEMI z cze- 
go cztery lasu budulcu do sprze- 
dania. Zgłoszenia: Warszawa, Ho- 
ża 66 m. 12. K. B . 

PPP; ©. > 

| TANIO! Najlepsze FARBY, POKOST, 
pędzie, szczotki i t. p 3 

miea SKŁAD FARB | 
Franc. Rymaszewskiego 

Wilno. ul. Mickiewicza 35. 
oraz papę dach., wapno, cement i gips. 

    

Maszyny do czyszczenia siemie- 
nia Inianego 

„Treszczotki* i Trieury 
Maszyny do czesania wełay t. zw. 

„CZOCHRY* 
Orvginatne amerykańskie 
MOTORY nattowe 

fabryki Massey Harris o sile1 i 
pół, 3, 4 i pół i6 K. M. 

©raz 
PRASY i gniotowniki do 
domowego wyrobu OLEJU 

połeca 

Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno. Zawalna 11-a. 

   

Międzynarodowa Liga Nowego Wychowania. 
Żyjemy w czasach, w których 

duch refórmatorski ogarnął niemal 
wszystkie dziedziny życia. „Zarówno 
na nizinach życia umysłowego, w do- 
linach wielkich prądów społecznych, 
jak też na wyżynach teorji nauko- 
wych odbywa się gorączkowa prze- 
miana wartości wogóle, w szczegól- 
ności zaś wartości wychowawczych”. 
Począwszy od Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej, a skończyw- 
Szy na bsiszewiekiej Rosji, widzimy 
przemożną dążność do szukania to- 
wych dróg w pedagogice dla osiąge 
nięcia odmiennych ideałów wycho- 
wawczych i życiowych. 

Rodzą się nowe systemy wycho- 
wawcze, nowe metody pracy pedago- 
gicznej, tworzą się organizacje, które 
pragną nadać pewien kierunek tym 
nowym prądom, torować im drogę, 
prowadzić nawet do najdalszych za- 
kątków świata cywilizowanego. 

Największą i najsilniejszą taką or- 
ganizacją, skupiającą niemal wszyst- 
kich przodowników nowej myśli pe- 
dagogicznej, jest „Międzynarodowa 
Liga Nowego Wychowania*. — Liga 
ta powstała w 1921 r. na zjeździe w 
Calais, zorganizowanym przez trzy 
działające już dawniej instytucje: 1) 
przez „Międzynarodowe Biuro Szkół 
Naewych* (Bureau International des 
Ecoles Nouvelles) założone w 1890 
r. w Gznewie przez Adolfa Fertićte,— 
2) przez grupę niemieckich prdago- 
gów, których organem jest „Interna- 
zionale Erziehungsrundschau“— oraz 
3) przez angielskie „Towarzystwo No- 
wego Wychowania* (New Education 
Felloship). Organizacyjny złazd w 
Calais, w którym wzięło udział około 
100 uczestników, był równocześnie 
pa m» kongresem utworzonej tam 

igi. 
Z powodu braku miejsca, nie bę- 

dę tutaj pisał o nader ciekawych i 
głęboko ujętych referatach wygłoszo- 
nych na pierwszym kongresie Ligi, 
zwrócę natomiast uwagę na rzecz naj: 
więcej iateresującą t. |. na cel jaki 
sobie Liga wytkagła. Wspólnego jas- 
nego programu pierwszy kongres Li- 
gi nie ustalił, program ten bowiem 
powstaje i krystalizuje się w ciągu 
dalszych lat pracy. Natomiast zjazd 
ustalił bardzo ogólne zasady i cele 
Ligi“) 

1) „Zasadniczym celem każdego 
wychawania jest przygotowanie dziec- 
ka do uznawania wyższości ducha 
nad materją, połączone z umiejętno- 

; ścią realizowania swoich poglądów w 
|) życiu. Nowe wychowanie powinno 

stale — bez względu na punkt wi- 
dzenia wychowawczy — dątyė do 
rezweju wszystkich sił duchowych 
dziećka. 

2) Powinno ono badać i szano- 
wać indywidualność dziecka, którą 
tmożna rozwinąć jedynie w drodze 
dyscypliny wewnętrznej, wyzwalającej 
wszystkie moce duchowe. 

3) Nauczanie i ogólnie mó- 
wiąc — przygotowanie do życia win- 
no się opierać na wewnętrznych zain: 
teresowaniach dziecka t. j. takich za- 
interesowaniach, które budzą się ży» 
wiołewo w dziecku i znajdują swój 
wyraz w różnych czynnościach, jak 
m. p. pracy ręcznej, umysłowej, zami- 
eko estetycznych, społecznych 

it. p. 
4) Każdy wiek ma swoje spawa i 

właściwości: dystyplina osobista i 
zbiorowa w szkole nowej ustala się 
w drodze współpracy (i porozumienia) 

*) Helimann (Jan) — «Trzeci Światowy 
Kongres Międzynarodowej Ligi Szkół Nowe- 
go Typu».—Warszawa—1925 r, 

dzieci z wychowawcami, a nie może 
być dzieciom narzucona. Ma ona na 
celu wyrobienie głębokiego poczucia 
odpowiedzialnoš:i osobistej i spo- 
łecznej. 

5, Wychowanie nowe tłumi dąże- 
mia egoistyczne w dziecku; nalsży ję 
zastąpić przez czynnik współpracy, 
który ksztalci dziecko w kierunku 
podporządkowania swojej esobowoś- 
ci potrzebom zbiorowym i oddania 
swei pracy na usługi zbioęrowaści, 

6, Koedukacja — w majszerszem 
znaczeniu — którą propaguje Liga, 
nie ma bynajmniej na celu jednako- 
wego traktowania i przygoiowania 
obu płci, lecz jedynie wysuwa ścisłą 
współpracę, w której każda płeć mo- 
że wywrzeć na odmienaą zbawczy 
wpływ, : 

7) Nowe wychowanie, :oparte па 
powyższych hasłach, ma na ceiu przy- 
gotowanie nie tylko przyszłego oby 
watela,  zdglnego do wypałajania 
sweich obowiązków w stosuaku do 
swych bliźnich, swego narodu i ludz- 
kości, lecz i przygotowanie jednostki 
świadomej dostojeństwa człowieczego 
i uznającej to dostojeństwo w każ- 
dym. 

Cale Ligi: 
1) Liga stara się © wprowadzenie 

do szkały swoich ideałów i metod 
Odpowiednich do swych zasad. 

2) Liga zabiega © ustałenie jak- 
najścisiejszej współpracy pomiędzy 
wychowawcami i nauczycielami szkól 
różnych stopni z jednej — a wycho- 
wawcatmi i rodzicami z drugiej strony. 

3) Liga zamierza ustalić ścisłą 
współpracę pomiędzy wychowawcami 
różnych krajów, którzy podzielają jej 
zapatrywania i dążą z nią do celów 
wspólnych. Środkiem prowadzącym 
do tego są czasopisma Ligi („The 
New Era* — „Pour (Ere nouvzlie*, 
„Des Werdende Zsitalter*, — „Ruch 
Pedagogiczny") i stałe co dwa lata 

pa kongresy międzynarodowe. 
rugi 

Ligi obradował w pierwszej połowie 
sierpnia 1923 r. w Montreux (Szwaj- 
carja) przy współudziale 300 człaa- 
ków z 23 krajów. Trzeci kongres Ligi, 
który się odbył w  Hzidelbzrgu 
(Wielkie Księstwo Badeńskie) w 1925 
t., zgromadził już 500 uczestników, a 
ostaini t. į. czwarty kongres Ligi, 
który się odbył w sierpniu b. r. w 
słynnem Locarno, zjednoczył około 
1000 uczestników, przedstawicieli 
czterdziestu różnych krajów. 

Widzimy więc, że międzynarodo- 
wa Liga Nowego Wychowania bu- 
dzi coraz większe zainteresowanie w 
świecie, że, z roku na rok rozszerza 
stale zakres swej pracy. Z ramienia 
Ligi organizuje się «Międzynarodowe 
Biuro Wychowania» (Bureau  Inter- 
national D'Education) w Genewie, 
które współpracując z Ligą Narodów, 
jest tam ogniskiem działalności wy- 
chowawczej. Tworzą się nowe grupy 
Ligi w Belgji, Hiszpanji, a na ostat- 
nim kongresie odbyło się organiza* 
cyjne zabranie sekcji polskiej Między- 
narodowej Ligi Newego Wychowa- 
nia. Na tym samym kongresie pol- 
ska dełegacja nawiązała ścisły kon- 
takt z przedstawicielarni krajów sło” 
wiańskich. 

Dobrze się stało, że Polska przy» 
stąpiła do czynnej wssółpracy z mią- 
dzynarodową Ligą Nowego Wycho- 
wania, bo ta współprąca wzmocni 
tałodą polską „Szkołę Twórczą”, a z 
drugiej strony,  ©drębne  wartoś:i 
Szkoły polskiej, wniosą nawe ełemen- 
ty do pracy Ligi. 

Andrzej Jasiński 

Dziś wyścigi konne w Pośpieszee z Totalizatorem, 

Jasińskiego dn. 4 list. 1794 r.“ „Gen. 
J. Jasiński wsparty na mieczu depce 
uogą trupią głowę, godło pogardy 
śmierci*. „Akt rozgraniczenia Litwy 
od księstwa Mazowieckiego r. 1358". 
„Sessya Trybunału lubelskiego pod 
laską Kajetana Olizara, stol. kor. w 
przytomności króla Stanisława Augu- 
sta", „Obraz familijny rodziny Prozo: 
rów", medaljon z popiersiem Prozora 
wojew. smoleńskiego, trzymany przez 
jego synowę, syn Karol, Oboźay, 
wieńczy go, dokoła osoby tej rodzi- 
ny. Dalej portrety: Stanisława Augu* 
sta, portret własny artysty, ks. Miko- 
łaja Tyszkiewicza kanonika wileń. i 
portret p. Gronowskiej, znajdujący 
się w zbiorach wil. T-wa Przyj, Nauk. 
Okolicznościowo  nmadmienimy, że 
prof. Smugłewicz, za obraz swój pla- 
fonowy, którym ozdobił bezinteresow- 
nie Aulę Uniwers. otrzymał 26 kwiet. 
1805 za Nr. 72 za pośrednictwem 
kuratora, ofiarowany mu przez cesa- 
rza Aleksandra ! pierścień brylantowy 
(z notatek prof, M. Polińskiego). 

W r. 1912 księgarz F. Zawadzki 
wydał pod redakcją Wacława G. Stu- 
dnickiego oraz :St. Peszki, zaś pod 
kierunkiem _ artystycznym prof, F. 
Ruszczyca, bardzo piękne album wi- 
doków Wilna podług akware'mistrza 
Smuglewicza, wykonanych z matury, 
których oryginały znajdują się obec: 
nie w Krakowie w muzeum hr, Czap- 
skich, W tym szacownym albumie 
zaregrodukowano 21 ocalałych z licz: 
by ogólnej 24-ch wspaniałych obra- 
zów dawnego Wilna. Należałoby za- 
służonej firmie księgarskiej wznowić 
to znakomite wydawnictwo, ponieważ 
dawno już nakład jego został wy- 
czergany. Każdy wilnianin pamiętać 
powinien, komu zawdzięcza uratowa- 

nie w rysunku tvch majestatycznych 
murów, grodu Jagiellonów, zburzo- 
nych niestety w ogromriej swej części 
za czasów caratu. 

Smuglewicz kra] swój kochał 
szczerze. Korzystne warunki pracy 
zaofierowanej mu w Anglfi nie znęci: 
ły go. O dzieła Smuglewicza ubiegali 
się cudzoziemcy, 

cować przedewszystkiem dla swoich i 
zawsze ma pożytek rozwoju sztuki w 
Polsce. Tworzył łatwo i wielostronnie. 

  
Obrazy układał 'wzorowo, ujawniając 
głębokie i pracowite studja. Nie uj- 
mował jednak wyrazem takiej prawdy 
i nastroju uczucia, jakie np. cecho- 
wały mistrza Czechowicza. Za mono- 
tonnym też był Smuglewicz kolorystą, 
I sztuce europejskiej oddał Smugle- 
wicz znakomite uslugi. Przerysował 

wolał jednak pra- £ 

  

bowiem T:rmy Tytusa w Rzymie, 
skopjował też fresk Wessla Aldobran- 
dyńskiego i dużo innych włeskich 
wspaniałości. Zawezwany został przez 
cesarza Pawła ł nad Newę, gwoli o- 
zdobienia zamku św. Michała obraza- 
mi. jednak takowe się nie dochowały 
z powodu zniszczenia ich przez wi!- 
оё. 

W kościołach i dworach niemal 
całej Polski znajduje się wiele dzieł 
Smuglewicza, którege twórczość i 
niezmordowana pracowitość godne są 
podziwu. Zamierzał on wydać 200, 
potem tylko 100 ilustracyj z dziejów 
Polski. Z powodu trudności pozyska- 
nia sztycharzy dla wydawnictwa, uka- 
kazało sig zaledwie 9 plansz koper- 
sztychowych. Z pewnością mie był 
to mistrz 2 tych, których ideał estetycz- 
ny wzniósł się stylem, prawdą i polg- 
tem ponad akademickość form, ruty- 
nę barw ji techniki, ale nikt nie za- 
przecza, najwyższego па оуе czasy 
stanowiska Smugłewicza, który pierw= 
szy w kraju wytknął kierunki samo- 
dzielne, twórcze—w malarstwie reli- 
gijnem, historycznem, rodzajowo-alė- 
gorycznem. Nie był taki bezduszny i 
w kolorycie niepewny, jak krytykom 
malowideł Smugliewicza czasem się 
zdawało. Owocześni wielbiciele, wspa- 
niatych niekiedy kreacji twórczych are 
tysty, bronili jak umieli Smuglewicza 
od napaści zoilów estetycznych. Do- 
stalo się znanemu dramatopisarzowi 
Kotzebu'emu od poety polskiego An- 
toniego Szahina za „bazwstydne“ tar- 
gnięcie się na sławę pendzla Smugie- 
wicza: 

„Próżno oszczercze Niemiec pióro w 
[żółci macza 

w podłym druku paszkwile 
[wytłacza, 

I czarne 

  

Nie zdoła twoiey sławy, w tym skalać 
[czernidle, 

Świat zna, że to sądziło o kolorach 
[bydle *. 

(W zbiorze wierszy «Muza Pol-: 
ska» Wilno 1804 r. w pełnej zachwy- 
tu apostrofie do W. J. Pana Fran- 
ciszka  Szmuglewicza _ Profesora). 
Pomimo bardzo skromne swe wy- 
magania życiowe jakoś nie potra- 
fił artysta zapewnić sobie na starość 
beztroski byt materjainy: Zmarł po 
dłuższej chorobie ma wodną puchlinę, 
w Wilnie, gdzie też zwłoki jega spo- 
częły w katakumbach cmentarza Ross , 
w których potem pochowano i zwło- 
ki byłego jego adjunkta, utalentowa- 
nego artysty małarza Chrościckiego. 

Ubolewać należy, że pamięć wiele 
kiego ariysty nie uszanowaną została 
w. społeczeństwie naszem, ile że do- 
tychczas brak w literaturze maszej 
krytycznej o nim monografji ilustro- 
wanej, zaś na cmentarzu jakoś docze- 
kać się nie może nis tylka godnego 
siebiz pomnika, lecz nawet tajprost- 
szej płyty namogilnej. Uniwersytet 
wileński, przechowujący ze czcią pa 
mięć o swym pierwszym profesorze 
malarstwa, nazwał jego imieniem ten 
dziedziniec w kompleksie gmachów 
wszechnity położony, przy którym 
była jego pracownia. Możeby wydział 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu uczcić 
by zapragnął w jakiś uroczysty spo- 
sób pamięć najpierwszego swego arty- 
sty i jakby założyciela tego wy- 
dzialu. 

Lucjan Uziębło. 

DIE 
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KOŚCIELNA, 

Uroczystości francszkań: 
skie w Wilnie. Na ostatniem posie- 
dzeniu Komitetu Jubileuszowego dla 
uczczenia 700-ej rocznicy Śmierci Św. 
Franciszka « Asyżu pod przewodnic- 
twem J. E. ks. biskupa Michalkiewi- 
cza dn. 22 b. m. uchwaluno nasiępue 
jacy program uroczystości francisze 
kafiskich w Wiłnie: 

W kościele św. Jana uroszyste 
Triduum z całodzienaem wystawie- 
miem Najśw. Sakrąmeniu, które rez- 
pocznie się w sobeię 1 października 
o godz. 5 p.p, i trwać będzie do 4 
paźdz. Kazania odpowiednie wygła- 
szą na sumach i nieszporach O.O. 
Franciszkanie: O, Rajner Gościński 
gwardjan z Poznania i O. Norbgrt 
Uijasz z Warszawy. 4 peździernika 
po nieszporach wyruszy wielka pra“ 
cesja na górę Trzykrzyską, tam po 
krótkiem nabożeństwie przemówi da 
zebranych ]. E- ks, biskup Wł. Ban- 
durski, poczem procesja skieruje się 
«do kaplicy OO. Franciszkanów, gdzie 
odśpiewane zostanie Te Dzum i u- 
dzielone będzie błogosławieństwo 
Najśw. Sakramentem. 

Projektowana jest iluminacja 
Trzech Krzyży w dn. 3 i 4 paździer- 
nika. Stroną dekoracyjną podczas u- 
roczystości przyrzekli łaskawie zająć 
sig p. prcf, Ruszczyc i p. Stanisław 
Matusiak. 

Dia uświetuienia procesji pożąda- 
my jest najliczniejszy udział organiza- 
cyj i instytucyj religijnych i społecz- 
nych, które go informacje mogą ła- 
skawie się zgłaszać do ks. prof, J. 
Ellerta (seminarjlum duchowne, ul. 
Śniadeckich) o godz. 4—6 p.p. od 
29 b. m. 2 października odbędzie się 
w Sali Miejskiej uroczysta Akademia 
Ku czci Ojca Serefickiego dla maj. 
szerszych warstw publiczności. Szcze- 
góły programu uroczystości kościel- 
nych i Akademji będą podane w afi- 
szach. 

Nadto Kurja Metropolitalna zarzą- 
dziła, by we wszystkich kościełach 
paratjalnych archidiecezji wileńskiej 
odbyły się uroczyste nabożeństwa w 
niedzielą dn 2 peźlz. z kazaniami o 
św. Franciszku. 

— (c) Uczczenie pam'ęci mę: 
czeńskiego kapłana. Wiosną r. b 
powstał Komitet uczczenia pamięci 
zamordowanego Ś. p. ks. Prałata Kon- 
stantegn Budkiewicza. Komitet pracu. 
je nad organizacją obchodu, pragnąc 
nadać mu charakter manifestacji prze- 
<ciw barbarzyńikim metodom  czrez- 
wyczajsk bolszewiekich, Ś. p. ks. Bud- 
kiewicz zamordowany był w Moskwie 
w 1921 r. 31 marca, Komuuikat pro- 
jektuje w siódmą roczucę śmierci 
ks, Budkiewicza du, 31 marca 1928 c: 
1) wmurować tablicę pamiątkową z 
popiersiem Ś. p. ks. Budkiewicza w 
jednym z kościołów stołecznych, 2) 
utworzyć stypendjum im. ks.- Budkie- 
wicza dla mizzamożnego ucznia, 3) 
wydać broszurę propzgańdową oraz 
4) stworzyć dzieło zbiorowe p. :. 
<Bolszewizm a kultura chrześcijań:ko- 
narodowa». Protektorat nad Komite- 
tem objął Arcybiskug Metropolita 
Warszawski ks. Kardynał A, Kakowski. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Woiewody. 

Qaegdaj wieczorem p. Wojewoda 
Raczkiewicz odbył dłuższą konfaren- 
cję z p. juljuszem Osterwą w sprawie 
Teatru «Reduta», 

dniu wczorajszym p. Wojewo- 
da przyjął p. dyrektorową Białasową 
oraz.ppłk. Niemirskiego w sprawie 
Bialego Krzyża, 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Uprawomocnienie wy- 

borėw czionkėw wydziału po- 
włatowego sejmiku  Wileisko- 
Trockiego.  Daia wczerałszego u. 
prawomocniły się wybory nowych 
członków wydziału powiatowego sej. 
miku Wileńsko-Trockiego, dokonane 
w dniu 10 września. Pierwsze posie: 
dzenie nowego składu wydziału po- 
wiatowego odbgdzie się we Środę, 
dnia 28 września. 

— Specjalna Komisja bada stan ro 
bót budownictwa aaa W zwią - 
zku z budową domów pokazowych glinobit- 
nych w Krewie pow. Oszmiańskiego, Wisz- 
niewie pow. Wiłejskiego, Daszkach i Droby* 
czach pow. Postawskiego, Wolniunciach, 
Dryświatach i Tylży pow, Brasła wskiego na 
miejsce budowy wyjechała specjalna komie 
ša AAA której było zbadanie stanu 
robót. 

W skład Komisji tej weszli: 
Pubficzaych p. Siła- Nowicki, 
R. Publ. arch, Przygodzki, 
instr. bud, 
inni. 

Dyr. Robót 
„ Delegat Min. 

. Kierownik Kursu 
glinobitnego prof, Puiman oraz 

NIKA 
Komisja była w Krewie i Wiszniewie. 

Domy te budowane na fundamencie ksmien- 
nym podprowadzone są aź do dachu. Ściany 
mają 70 cm. grubości i są dobrze wysuszone. 
Na podstawie informacji uzyskanych od Sta- 
rosty Oszmiańskiego wyjaśniło się, że lud- 
ność inieresuje się budownictwem glinobit- 
nem i masowo Składa deklaracje, że przy- 
stąpi do budowy. 

MIEJSKA, 

— (0) Organizacyjne  posie- 
dzenia komisyj radzieckich. W 
czwartek dnia 29 września, w sali pa- 
siedzeń Rady miejskiej, odbędą się 
organizacyjne posiedzenia przygoto- 
wawczych komisy]: radzieckich. go- 
spodarczej, prawnej i kulturalno o- 
światowej. 

— (0) Posłedzenie miejskiej 
komisji sanitarnej. We środę, dn, 
28 września, odbędzie się w Magi- 
stracie posiedzenie miejskiej komisji 
sanitarnej. ‚ 

Na porządku dziennym  kemuni- 
kat szefa sekcji zdrowia o stanie Sa- 
nitarnym miasta i zamierzeniach w 
tym względzie Magistratu, 

— (6) Posiedzenie miejskiej 
komisji da spraw opieki spo- 
łecznej. We czwartek, dnia 29 wrześ- 
nia, odbędzie słą posiedzenie miejskiej 
komisji do spraw opieki społecznej. 
Na porządku dziennym komunikat 
informacyjny szefa sekcji o zakresie i 
organizacji opieki społecznej samo 
rządu m. Wilna. | 

— (0) Spóźniający się urzędni- 
cy Magistratu. Wczoraj, o godz. 8 
i pół rano, prezydent miasta p. Fo- 
lejewski nie zastał na swych miej- 
scach, przeważnie w  wydziałe elek: 
trycznym, około (20 urzędników. 
Wszyscy spožaiający się otrzymali 
„delikatne* przypomnienie swych o- 
bowiązków. 

— Dalegacja piekarzy w Urzę: 
dzie wojewódzkim. W dniu wczoe 
rajszym przyjęta została w Urzędzie 
Wojewódzkim delegacja piekarzy ży- 
dów z posłem Wygodzkim i radnym 
Krukiem na czele. Celem delegacji 
było wyjednanie pewnych uig dla pie- 
karzy, których piekarnie uznane zo- 
stały przez komisję sanitarną jako 
podległe zamknięciu z racji nieodpo- 
wiedniego lokalu. Delegaci prosili, aby 
właścicielom piekarń, których lokale 
po przeprowadzeniu remoniu mogły 
by być uznane zaodpowiednie, udzie- 
łony był termin na przeprowadzenie 
remon'u, 

Co się zaś tyczy lokali bezpow- 
rotnie zdyskwallikowanych, to dele- 
gaci prosili o przyznanie wlašcicie- 
lom ich krótkiego bodaj terminu na 
wyszukanie innego, odpowiedniego 
locum. Delegacja nie otrzymała od- 
powiedzi konkretnej, gdyż sprawa ta 
omawiana będzie ws wtorek na kon 
ferencji, w której wezmą udział przed- 
stawiciele Urzędów: Wojewódzkiego, 
Komisarza Rządu i Magistratu. Przed 
Komisją tą wysłuchani zostaną jesz- 
cze właściciele piekarń. 

— (x) W sprawie kina Polsk. Białe- 
(o Krzyża w Wilnie. Oddział Poiskiego 
iałego Krzyża w Wilnie przystąpił w swoimi 

Czasie do budowy właenego gmachu, w ce- 
lu urządzenia kina kulturalno oświatowego. 

Na ten cel też władze wojskowe ofiaro- 
1 własny plac przy ul. Wileńskiej i Ci- 
chej, 

W _dnin wczorajszym zarząd pomienio* 
nego T-wa zwrócił się do Magistratu z pro- 
Śbą o zwolnienie tego kina od opłat podatku 
miejskiego. 

— (x) Min. Skarbu zwolniło Magi- 
strat od podatku z tytułu przejęcia gma- 
chu <Reduta». Jak już podawaliśmy, Ma- 
glstrat m. Wilna w związku z przekszaniem 
miastu gmachu teatralnego przy ul. W.-Po- 
hulance, tytułem daru, zwrócił się ostatnio 
do Ministerstwa Skarbu o zwolnienie go od 
podatku od darowizn. 

Na skutek prośby, oraz wniosku Izby 
Skarbowej w Wilaie w dniu wczorajszym 
Magistrat otrzymał powiadomienie, iż biorąc 
pod uwagę, że przedmiot darowizny prze- 
zuączony j:st dla dobra społeczeństwa, prze- 
to w myśl obowiązujących przepisów po- 
wyżs y akt darowizny nie podlega opłacie. 

— (x) Ofiary pracowników miejskiej 
Straży Ogniowej na rzecz powodzian. 
Pracownicy miejskiej siraży ogniowej w 
Wilnie powiadomili w dniu wczorajazym 
odncśae władze, iż na ostatnio odbytem ze- 
brania postanowili opodatkować się jednora- 
zowo w wysokości 1 i pół proc. od pobo- 
rów miesięcznych na rzecz nieszczęśliwych 
powodzian z Małopols<i. 

Podkreślić należy, iż jest to piękny 
przykład dia innych instytucyj w Wilnie. 

— Oddalone od centrum dziel- 
nice otrzymają połączenie auto- 
busowe. W związku z uwagami, ja- 
kie ukazały: się w prasie w spiawis 
nowych Inji autobusowych, otrzymu: 
jemy ze źródeł miarodajnych następu- 
jące wyjaśnienie. Nowa linja Antokol 
— Dominikańska — W. Pohulanka— 
Dworzec, została uruchomiona tyiu- 
łem próby. Ma ona na celu zapocząt- 
kowanie akcji pałączenia odległych 
dzielnic z centrum m. Wilna. Jako 
próbna, akcja ta ma jeszcze pewne 
niedokładności; rozkład, plan i porzą: 
dek jazdy jest ustalony, nikła jednak 
liczba autobusów (3izdem) puwoduje, 
że odstępy czasu kursowania są 
eszczę długie — dziesięciominutowe. 
Zły stan bruków i górzysta trasa u- 
trudnia niezmiernie kotmuaikację. W 
razie wzroslu liczby autobusów prze: 
widuje się zasilenie tej linji i utworze- 
nie nowych linij, łączących dzielnice 
miasta, nieposiadające aułobusowej 
komunikacji z centrem jak np. Za- 
TZECZE. 

SZKOLNA 
— (c) W sprawie odczytów 

pedagogicznych przez radjo. Od 
stycznia 1927 r. wygłaszane są co ty- 
dzień (w poniedziałki) odczyty peda- 
gogiczne przez radjo, przeznaczone 
przedewszystkiem dla nauczycielstwa, 

t 

a także dla osób interesujących się 
wychowaniem i nauczaniem. Obecnie 
Ministerstwo W. R.i O. P, przystę- 
kuje do opracowania programu  dal- 
szych odczytów i z tego względu 
pragnąc nawiązać kontakt ze slueha- 
czatni rozesłało ankietę do nauczyciel- 
stwa w sprawie odczytów radjowych. 

Uwagi zawarte w ankiecie dadzą 
się sprowądzić do nast. punktów: 
1) W jakim stopniu wygłaszane do- 
tąd odczyty pedagogiczae zaspakajały 
potrzeby słuchaczów? 2) Jakie zagad- 
nienia wychowawcze 1 dydaktyczne 
wynny być w dalszym programie 
uwzględnione. 3) Jikie odczyty, prze: 
znaczone dla szkół i młodzieży szkol- 
nej należy uwzględnić? i 4) Postulaty 
i uwagi dotyczące programu  odczy- 
tów pedagogicznych przez radjo. 

— Wycieczka szkolna uczni 
szkoły technicznej. W dniu wczo- 
rajszym odbyła się wycieczka uczniów 
Państwowej Szkoły Technicznej pod 
Kierownictwem Dyr. Rebót Publicz- 
nych p. Sua-Nowickiego, na miejsce 
budowy drogi Wilno—Raduń—Grod- 
no, celem zapoznania się z robotami, 
Budowa tej drogi zapoczątkowana zo- 
stała w roku obecnym. Dotąd paro- 
biono: studjów 51 km., robót ziem- 
nych 18 km. w wałowaniu i wykoń” 
czemu jest edcinek 35 kilometrowy. 
Młodzież obejrzała roboty i maszyny, 
otrzymując wszelkie informacje co do 
sposobu prowadzenia robót i działa- 
nia maszyn ed kierownictwa budowy. 

— Wycieczka wychowanków 
zakładu w Chyrowie. W dniu 
jutrzejszym o godz. 8,25 przybywa 
do Wiina wycieczka wychowanków 
zuanego w całej Polsce od lat czter- 
dziestu zakładu naukowo-wychowaw- 
czego OO. Jezuitów w Chyrowie pod 
Przemyślem. Wycieczce tej towarzy- 
szą: Rektor Zakładu O. Wł. Konap- 
ko, Dyrektor Gimnazjum Ks. M. 
Kohłdorfer oraz profesorowie ks. R. 
Koppel i ks. T. Bzowski, O godz. 9 
rano uczesinicy wycieczki wysłuchają 
Mszy św. w Ostrej Bramie, popołude 
niu zaś o godz, 16 m. 50 złożą w 
kościele Szrca Pana Jezusa, na Pohu- 
łance, wieniec na grobie jednego z 
najzacniejszych wychowanków Zakła- 
du śp.Anioniego Wiwulskiego, we wto: 
rek rano wycieczka odjeżdża z Wiina. 
s; — Szkoła gry na fortepianie 
Janiny Wojewódzkiej. Podaje do 
wiadomości, iż z dniem 25-go wrześ- 
nia, na mocy zezwolenia Minst, Wyz. 
Rel. i Ošw. Pubi. 
kłasy skrzypiec i śpiewu solowego. 

WOJSKOWA. 
— (0) W sprawie składania 

podań o odroczenie służby woj- 
skowej. Nie bacząc na to, 2е ter 
min ostateczny składania podań o o- 
droczenie wcielenia do wojska z tytu- 
łu siudjów dawno upłynął, dotych- 
czas do komisarjaiu rządu wnoszone 
Są tego rodzaju podania. Merylo- 
ryczne załatwienie tych podań  zależ- 
ne jest od motywów przeoczenia ter- 
minu złożenia, to też zgłaszający win- 
ni wyreźnie i dobitnie wskazać z ja- 
kiego powodu nastąpiła zwłoka. Rzecz 
jasna, że tylko motywy matury po- 
ważnej będą  braae pod uwagę, 
wszelkie zaś inne pozostaną bez skut- 
ku i winny przeoczenia terminu z0- 
stanie wcielony do szeregów, 

— (c) Nagrody pieniężce za 
gorliwą pracę Dowództwo 6 Bry- 
gady K. O. P. udzieliło magród pie- 
niężnych szeregowym za ochoczą pra- 
cę przy organizoweniu zawodów Spore 
towych w ogólnej sumie 250 zł. 

— Depesza zwolnionych kopistów do 
gen. Minkiewicza. Grupa szeregowców 
zwolnionych ze służby w KOP'ie wystoso- 
wała do Dowódcy KOP gen. Minkiewicza 
następującą depeszę: <Szeregowi Iewoskrzy- 
dłowej kompanji 24 baonu KOP dzięzują 
Ci, p. Generale, za ojcowską opiekę, Niech 
żyje». Następują podpisy. 

POCZTOWA. 
— (c) Kongres Delegitów kół miej- 

scowych związku pracowników poczt, 
telegr. i telef W dn. 25 i 26 bm. odbędzie 
się w Warszawie IX doroczny koagres pocz- 
towców. Program kongresu przewiduje cały 
szereg spraw doniosłej wagi. Między innemi 

delegacja wijeńska wysuwa nast. wnioski; 
utworzenie banku pocztowców, uzyskanie 
dodatków drożyźnianych dla pracowników 
dyrekcji wileńskiej, przedłużenie kadencji 
związku ogólnego pocztowców i kół pro- 
wincjonalnych na 2 lata. Prócz tego poru- 
szona będzie sprawa ustosunkowania się 
pocztowców do wyborów do Sejmu.Projektuje 
się powołać do życia «Komitet Wyborczy 
Pocztowców» oraz zainicjować zbiórkę na 
fundusz wyborczy. 

: UNIWERSYTECKA. 
— (c) Uwadze nowowstępujących na 

uniwersytet. Dziekanat Wydziału Humani- 
stycznego U. S. B. zawiadamia wszystkich nowowsiępujących na uniwersytet, by za” wczasu zaopatrzyli się w notarjalne odpisy 
dokumentów (up. świadectwą maturalnego, mstryki i t. p. Žž dokume; e 

g Dažai nie TĄ as = 
pożyczane. 

ROZNE. 
— Krzywdząca weteranów u- 

stawa podatkowa. W myśl poprzed- 
nio uchwalonej ustawy podatkowej, 
weterani zwolnieni zostali od obo- 
wiązku płacenia podatku lokalowego. 
Obecna ustawa wprowadza zmiany 
srodze krzywdzące znaczną część za” 
służonych synów Ojczyzny, bowiem 
głosi, że tylko weterani zajmujący 
jedno lub dwu izbowe mieszkania 
zwolnieni są od płacenia podatku 
przyczem iiość osób rodziny nie jest 
zupełnie brana pod uwagę. Dzięki 
temu weteran samotny zajmując dwa 
pokoje nie płaci podatku, a towarzysz 
jego obarczony liczną rodziną, ergo 
zmuszony do wynajmowania lokalu 
obszerniejszego, obarczony jest pu- 
datkiem. Zarządzenie te wydaje się 
dziwnem, gdyż z jednej strony pań- 
stwo przyznaje weteranom nieznacz- 
ne zaopatrzenie emerytalne, a z dru- 
giej lzby Skarbowe podnoszą ciężary 

zostają otworzone N. 

owo 

Wiadze powcl:ne moglyby tatwo na« 
prawič ten bląd, gdyž chodzi įedynie 
© zmianę przepisów wykanawczych 
do ustawy, do czego jest powołane 
Ministerstwo. 

— (c) Studenci globtrotterzy z 
Wilna, Dwaj studenci U. S. B. p.p. 
Pietrzak Staisław i Paraniuk Stanisław 
postanowili obejść świat zarabiając 
na utrzymanie przez wygłaszanie od- 
czytów o Wilnie i sprzedawanie plansz 
Bułhaka z widokami Wilna i Wileń- 
szczyzny. Marszruta podróży przed- 
stawia się w snosób następujący: Pol- 
ska, Węgry, Niemcy, Belgja, Francja, 
A Ameryka południowa, Amsry- 
ka Północna, Japonja, Indochiny, In- 
dje, Persja, Turcja, półwysep Bałkań- 
ski, Austrja, Polska. Dotychczas, jak 
nas informują podróżnicy dotarli już 
do Lwowa, zwiedziwszy całą Połskę. 
Wszędzie przyjmowani byli serdecz- 
nie, Władze miejscowe udzielały po- 
parcia materjalnego przy urządzaniu 
odczytów. Obecnie zebrane fundusze 
pozwalają przedsięwziąć dalszą po 
próż. 

— (x) Konfiskata czasopisma 
litewskiego „Życie ludu''. Onegdaj 
o godz. 3-ej w nocy Urząd Komisa= 
rza Rządu w Wilnie zarządził konfis- 
katę nakładu pistna litewskiego <Ży- 
cie ludu» wychodzącego w Wilnie w 
jezyku polskim za umieszczenie arty- 
kułu p. t. «Taki naród żyć będzie». 

Autor artykułu krytykuje władze 
polskie rozsiewając przytem niewiaro* 
godne pogłoski. 

— Zmiany godzin przyjęć. Prze- 
wsdniczący Zarządu Kasy Chorych 
m. Wilna p. Jan Gradowski będzie 
przyjmował interesantów w biurze 
Kasy przy ul. Magdaleny 4 codzien- 
nie od godz. 2-ej do 3<j ppłdn. 
(telefon Nr. 13-48), 
—Nowa płacówka.jak się dowia- 

dujemy Wilnu przybyła nowa placów- 
ka handlowa p. t. «Węglobor W. 
Czylewski i S:ka. «Węglobor» będzie 
zaopatrywał Wilno w pierwszorzędnej 
jakości węgiel górnosląski. Kierow= 
nictwo handlowe spoczywa w wytraw- 
nym ręku p. Feliksa Nowackiego b. 
dyrektor firmy „Dom handlowy* 
Mieszkowski. 

— Ostatni dzień Wystawy Okrężnej 
W dniu jutrzejszym Wystawa Okrężna о- 
puszczą Wilno udając się w dalszą podróż 
na kresach. 

Każdy przeto komu okoliczności nie po- 
zwoliły dotychczas zwiedzić Wystawy powi- 
nien skorzystać z tego, iż Wystawa jest 
Czynną cały dzień do godziny 10 wieczór. 

a wystawie wypełniać można kupony słu- 
żące do rozlosowania wśród zwiedzających 
wybitnych dzieł artystów malarzy. 

TBATR i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Teatr 

Polski codziennie rozbrzmiewa szalonym 
śmiechem ną pełnej humoru i wprost 
bajecznych sytuacji krotochwili 
Nancy'ego <Wesoła spółką». Bohaterem 
wieczoru jest K, Wyrwicz- Wichrowski, który 
zarówno w transformacyjnej roli policjanta, 
atažącego, czy też <uroczej artystki» jest 
niezmiernie zabawny. Teatr codziennie jest 
przepełniony, 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o g. 3 m, 30 jubileuszowe i ostatnie przed. 
stawienie rekordowe <Pociągu-widmo». Ce- 
ny miejsc najniższe od 15 groszy. 

— Wznowienie komedji <Wino, ko- 
bieta i dancing». W Środę raz jeden tylko 
grana będzie komedja St. Kiedrzyńskiego 
<Wino, kobieta i dancing». 

— Inauguracja przedstawień ucz- 
niowskich, W sobotę najbliższą o g. 4 m. 
30 pp. nastąpi otwarcie przedstawień ucz- 
niowskich w Teatrze Polskim. 

Jako pierwsze przedstawienie, odegrane 
zostanie arcydzieła Al. hr. Fredry «Pan Jo- 
wialski». 

Administracja Teatru uprzejmie prosi 
Władze szkolne o wcześniejsze rezerwowa- 
nie biletów dla grup. 

— Recital Józefa Sliwińskiego. Tego- 
roczny sezon muzyczny rozpocznie się reci- 
talem fortepianowym Józefa Sliwińskiego 
dziś w miedzieję, dn. 25 bm. w sali Teatru 
Polskiege. 

W poniedziałek dnia 26 września b. r, o godz. 9 m. 30 w Kościele 
Św. Jakóba będzie odprawione żałabne nabożeństwo, za spokój duszy 

Šš. P. Eugenji z Hłasków 

Packiewiczowej 
zmarłej w Warszawie 1 września b. r. 

O czem zawiadamia RODZINA. 

Sledztwo w 
W dniu wczorajszym podaliśmy 

wzmiankę о przemycie drzewa do 
Kowna. W sprawie tej dowiadujemy 
się co następuje: 

Przed rokiem władze bezpieczeń- 
stwa zezwaliły niejakiemuś Izaakowi 
Rudnickiemu na spław drzewa, tran- 
zytem po rz. Mereczance. Jako tran- 
zyt należy tu uważać pswny odcinek 
tz. Mereczanki skręcajątej z terenu 
Litwy na terytorium Polski i Wpa- 
dającej z powrotem na tereny Litwy. 
Chodziło tu o spław drzewa litew= 

sprawie szmuglu drzewa do Kowna. 
skiego, do Litwy przez terytorjum 
Polski. Zakręt ten ma miejsce na te. 
renie gm, Orańskiej. Rozeszła się po- 
głoska, że pod płaszczykiem tego 
tranzytu odbywa się systematycznie 
niema! szmugiel drzewa polskiego 
do Litwy. 

W celu wyświetlenia tej sprawy 'za- 
rządzone zostało śledztwo, e tymcza- 
sem władze bezpieczeństwa ażeby 
uniknąć dalszych nieporozumień cof- 
nęły zezwolenie wydane 
Rudnickiemv. 

Izaakowi 

  

. Dziś pierwszy dzień wyścigów konnych. 
Dziś odbędzie się pierwszy dzień 

wyścigów koanych i konkursów hip- 
picznych, organizowanych przez Wi- 
leńskie Towarzystwo Hadowli Koni i 
popieranie spórtu konnego. Wyścigi 
odbędą się na torze w Pośpieszce. 
Początek konkursów © godz. 12. 30, 
wyścigów © godz. 2 po poł. Totali- 
zator czynny i niewątpliwie niejeden z 
amatorów tej emocji wróci dziś obła- 
dowany pieniędzmi wygranemi „na 
fuksa“. : 

Program przewiduje konkursy hip- 
piczne oraz sześć biegów, których 

nagrody pierwsze łącznie wynoszą 
trzy tysiące sześćset złotych. 

Wileūskie Two Hodowli koni i 
popierania sportu konnego, którego 
prezesem jest obecnie p. Antoni Ale- 
xandrowicz, właścicieł Pośpieszki, za. 
szczytnie znany na polu propagowa- 
nia sportu, dbając o wygodę widzów 
wybudowało nowe trybuny oraz wpro- 
wadziło szereg ulepszeń dla publicz- 
ności. Dojazd i powrót dla publiczns- 
Ści zapewniony. W/ czwartek dalszy 
ciąg wyścigów. 

  

Drugi dzień Regat międ yklubo- 
wych o m'strzostwo m. Wilna. 

Wczoraj, w drugim dniu międzyklubo- 
wych regat o miatrzostwo m. Wilna odbyło 
się szereg przedbiegów przed decydującemi 
rozgrywkami jakie odbędą się w dniu  dzi- 
siejszym, poczynając od godz. 12 ej. 

W pierwszem snotkaniu czwórek wy: 
ścigowych na nowicjuszy dystansie 2000 mtr. 
osadą Poznańskiego T-wa Wiošlarskiego 
pokonała osadę AZS przybywając do mety 
0 pięć łodzi wprzód. 

biegu czwórek półw. klepkowych 
AZS pokonał 3 p. Sap., a Wil. T-wa Wio- 
Ślarskie— Warszawski Klub Wioślarski. | 

Trzecie spotkanie tego typu przyniosło 
zwycięstwo osadzie Warsz, I-wu <Wisła> 
nad osadą Wil. T. W. i 

W biegu dwójek podwójnych, wyścigo- 
wych ze sternikiem — nowicjuszy na dy- 
stansie 2000 mtr Wil. T. W. pokonało Po- 
geń i wreszcie w biegu czwórek nowicjuszy 

na takim samym dystansie osada Wil.T.W* 
pokonała osadę Warsz. T. W. 

Dziś rozgrywki ostateczne o mistrzostwo 
m. Wilna czwórek i jedynek wyścigowych 
oraz szereg innych emocjonujących biegów 
z udziałem osąd Poznania, Warszawy, Gro; 
dna i Wilna. 

Dia wszystkich bezpłatnie—war - 
to zobaczyć. 

Dzisiaj o godz. 10:ej rano na boisku 6 
p. p. (Antokol przed Kościcłem) rozpoczną 
się Zawody Kolejowych Straży Pożarnych. 

Będą prowadzone ćwiczenia z drabina- 
mi: francuską, Szczerbowskiego, przystawną, 
hakowemi, bosakami, ratowanie osób z gór. 
nych pięter, sprawianie sikawki, prowadze- 
nie linji wężowej, sprawianie łańcucha 
SE i in. 

odczas zawodów przygrywać będzie 
kilka oratestr. Z : 

Projektują się zdjęcia filmowe. 
Wstęp na zawody bezpłatny. 

i i PEZET Z ROZETA ZYD ZKTTETT) KERYNOROWKZNERCOSTETRSEREŃ CNCYKEBZOTWRCRPERESTEDEWZ Wys ęp świetnego 'wirtuoza zaintereso- 
wał licznych wielbicieli jego taleniu. Tłoma- 
Czy się to zarówno wybitną siawą koncer- 
tanta, jak i pięknym PIOGRGIEN który usły- 
szymy na koncercie dzisiejszym (Mozart, 
Chopin, Schubert i Liszt). : 

Początek o g. 6 pp. punktualnie. 
Kasa czynna od g. llr. w ciągu całego 

dnia bez przerwy. 
— Na rzecz powodzian. Koło Polskiej 

Macierzy Szkolnej im. T. Kościuszki orga- 
nizuje w BE dn. 9 paźdz. poranek kon- 
certowy w Sali Miejskiej, zysk z którego 
ójdzie na pomoc ofiarom powadzi w Mą- 

Is žais : 
Udziat przyrzekly znane osobistości ze 

sfer artystycznych. : 

— Koncert. W niedzielę dn. 2 
pažiziernika w sali Śnładeckich U.S.B. 
odbędzie się Koncert z łaskawym u- 
działem p.p. Skowrońskiej-Szmurło- 
wej, Sumorokawej i P. J. Wyrzykow- 
skiej. Szczególy w programach. Po- 
czątek o g. 8 wiecz. Dochód przez- 

dry poznańskiej $ ы 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
rogram. 

у 08;3.45——14.10. Odczyt > t: «Jąk przecho* 
wywać warzywa (Dział <Rolnictwo»)—wygł. 
p. Edward ac: PL 

14,10 —14,35. Odczyt p. t. <Tuczenie świń 
na bekony» (Dziął <Roinictwo>) — wygł. p. 
Wacław Diisoge. 

14,35—15,00. Odczyt p. t. <Najważniej- 
sze wiadomości i wskazania rolnicze» (Dział 
<Rolnictwo»)—wygł p. S$. Mędrzecki. 

15,00—15,05. Komunikat meteorologiczny, 
15,05—15,30. Odczyt p. t. «Jesienne ży- 

wienie bydła» (Dział <Roinictwo>) — wygł. 
inż. Kwasieborski, : 

15,30— 16,00. Transmisja z Roa eż 
Czytów rolniczych organizowanych staraniem 
Komitetu Wojewódzkiej Wystawy Rolniczej 
w Stryju. Odczyt p. t. <Dochodowość sa* 
downictwa» —wygł. prof. Brzeziński, 

15.20—16,30 Przerwa. 
16,30—17,00. Odczyt organizowany dla 

Wystawy Rolniczej w Stryju p. t. <Wpływ 
nacza się na budowę Zakładu Domu nasion szlachetnych na jakość prodękcjłe — 
Osieki Matki Bożej Miłosierdzia w 
Wilnie na Antokolu, Senatorska ul. 
Nr. 29. Szczególnie biedny ten za- 
kład bez odpowiedniego domu będąc 
przeszkodzony w pracy zarobkowej, 
nie może rozwijać się dając obecnie 

wygł._dr. Kostecki. : 
17,00—17,55. Audycja dla młodzieży. 

<Mała kronika wiześniowa»—wyp. red. Wład. 
Kopczewski. 

17,35. Koncert popołodniowy, 
18,35—18,50. Rozmaitości. 
18,50—19,10. Odczyt p. t. <O współdziel- 

zaledwie kilkudziesięciu dziewczętom niach mieszkaniowych i budowlanych» — 

pomieszczenia zbyt szczupłe, utrud- 
niając ich zajęcie w haftach, szyciu, 
robotach kościelnych i ręcznych i 
praniu. 

Ponadto kierowniczki Zakładu S. 
S. Matki Bożej Miłosierdzia zmuszo- 
ne będąc odmawiać zgłaszającym się 
dobrej woli o przyjęcie. 

U:iskając się do miłościwej pomo« 
cy społeczeństwa w nadziej, że nie 
dozwoli upaść tak pożytecznej insty- 
tucji mianowicie w smutnej dobie por 
wojennej, uprasza się o jak najlicz= 
niejszy udział. Bilety można nabyć w 
księgaruiach Gebethnera i Wolffa i 
S-ka, św. Wojciecha, |. Zawadzkiego, 
a w miedziele 2 paź iziernika od # 1 
po poł, do 8 wiecz. na miejstu przy 
sali Śaiadeckich. 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
10,15. Transmisja nabożeństwa z kate- 

wygł. p. Antoni Gandecki. 
19,10—19,35. Odczyt p t. «Kobiety w 

walkach o niepodległość Polski» IV-ty — 
wygł. prof. Henryk Mościcki, [ 

19,35—20,00. Odczyt p. t. <Wrażenia z 
Jugosławji» Ill-ci. Dział <Ocdróże i przygo* 
dy»—wygł p. Stefan Michalski. 

20.00—20.30. Przerwa. : 
20,30. Koncert wieczorny. 
22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 

komunikat lotniczo-meteorologiczny, komuni- 
katy <PAT> i nadprogram. 

22,30. Transmisja muzyki tanecznej z 
«sali mailnowej> hotelu «Bristol» w wykona- 
niu orkiestry Flenryka Golda. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Funkcjonarjusz policji a- 

resztowany za bigamję. Od dłuż- 
szego już czasu woźnym V:go kemi- 
sarjatu jest Piętr Ciunajtis. Przed kil- 
koma dniami do urzędu śledczego 
wpłynęło doniesienie, że Ciunajtis po- 
rzucił swoją żunę, z którą wziął w 
1923 reku ślub w kościele św. Mi. 

kołaja, i obecnie ma drugą żonę. Dru- 
gł, nieprawny ślub odbył się na mo- 
cy sfałszowanych dokumentów w ro. 
ku ubiegłym. Obydwie żony miesz- 
kają w Wilnie, a pierwsza nie uważa- 
ła za potrzebne powiadomić władza 
u bigamji mężą. W dniu wczorajszym 
zosiał on aresztowany. 

TT TT KT 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
24 września 1957 : 

Dewizy i walnty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,91 03 8,89 
Holandja 358,65 25053 357,75 
Londyn 43,53 43,64 43,42 

Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryž 35,10 35,19 35,01 
Praga 26,51 26,57 26 45 
Szwzjcarja 172,47 17290 17204 Wiedeń 126,10 12641 125,79 Włochy 48.81,5 48,94 4869 
Stokholm 240,60 241.20 21006 

vapiery Procentowe 

Dolarówka 59,20 
po kolejowa 102.50 

proc. konwersyjna poż. 61,— 
konwers. kolejowa 58, 
Listy zastawne B-ku Gosp, Kraj. i Banku 
Roln. 92 
8 proc. ziems. 77— 
4 i pół proc. ziemskie 57,25 58,— 
4 proc. ziemskie 50,25 
8 proc. warszawskie 74,75 77 — 
5 proc. warsz. 64,75 
T proc. listy zast. Tow. Kred. Przemysłu 
Polskiego 1— 
4,5 proc. obł. warszawskie przedwojenne 
rubiowe 34— 

EBS 

Ofiary. 
— Dla uczczenia pamięci nieodżałowa- | 

nego wychowawcy i profesora ś,p. Bolesława Rymszy składa Ludwik Słotwiński zł. 15 na 
powodzian w Małopolsce. 

— Zamiast wieńca na trumnę śp. kole- 
gi Bolesława Rymszy personel nauczyciel- 
ski gimnazjum im, kr: Zygmunta Augusta 
na powodzian w Małopolsce 42 (czterdzie- 
ście dwa) złote.  
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© Miejski Kinematograt wa wany eyane |) „Podrzutek* ex, 2) „Król Opium* 2 
Kuituralno-Oświatowy dramat w 6ciu aktach. W poczekalni koncerty radjo. Orkiestra pod dysekcją Kapel- 
Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) mistrza p. W. Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę, soboty | święta od e 

godz. 4-ej, w inne dnie od godz. 5-ej m. 30. Ceny biletów: parter—60 gr., balkon — 30 gr. 
  

  

Kino = Helios" 
SE Wileńska 3, | „SZatan 

Wielki zachwycający erotyczny film, Ciou stolic, nagr. złotym medalem 
powieści H. Batailf'a 

4 ю <La femme nue» 
18 największych kin Wiednia jednocz, wyświeilało ten obraz, w rol. gł. Nita Naldi, Louise la Grande 
i Jwan Pietrowicz. W obrazie: Pokaz premjowan. modelek na balu <Akademji Sztuk Pięknych w 

w jedwabiach* ?£ „NAGA KOBIETĄ" НЫ
 

® 

Paryżu» Corso kwiatowe w <Zaioce Aniołów» na Rivierze. Bogato wystawione rewje <Folies 
Bćrgćres> w Paryżu i t. d, 

  ino: 1466 Nadzwyczajna premjera! 
LN olonja* > Ciov'sezonu P921- ou sezonu 1927—28. » 

ul. A. Mickiewicza 22. mg; DUMASA. Obraz cieszył się kolosalnym powodzeniem we wszystkich stolicach Świata, W rolach 

Norma Talmadge i Gilbert Rotand. „36630 anas, tytułowych wszech- 
światowej sławy 

  

      
nych warunkach spłaty 

T-wo Radjotechniczne 

„ELEKTAIT“ 
Wilno, Wilefska 24, Tel. 10-38, 

Poleca wykwintne odbiorniki i wszelkie akcesorja na dogod- 

Najpoważniejsza firma radjowa na Kresach. 
ODDZIAŁY: Baranowicze, ul. Szeptyckiego 33. 

Wołkowysk, ul. Zamkowa 9, 
SKŁADY WYROBÓW: Lida, ul. Suwalska 65, 

Głębokie, ul, Zamkowa 29, 

dla wyrobu 

  

    

    

      

  

   

  
  

Ch. DIŃCES 

SKRZYPCE, 
p.p. urzędnikom     

Najstarsza w kraju firma 

instrumentów muzycznych 
Wilno, ul. Wielka 15 
Tel. 10 46. Istniejs ad 1884 r 

Na składzie stale w wielkim wyborze: 

mandoliny, gitary,harmonie, rozma- 
itych gatunków. Wszelkie przyrządy 

|| do instrumentów muzycznych. INSTRUMENTY DĘTE 
najlepszych czeskich fabryk. Całkowite urządzenie 

|| orkiestr aętych i smyczkowych. Szminarjom, szkołom, 
i muzykom ustępstwa i dogodne 

warunki. Ceny fabryczne i konkurencyjne. 

w 

Dama Kameijowa“ („Krėlowa Pėišwiatka“), Wediug nie- 2 
$ 
8 

śmiertenego arcydzieła Aleksandra 

|PUZRZEZAREDCCA RKWZREOBAAE BOOST OPOSZ POKO BECO ROZOWE 
ZOSTAŁA URUCHOMIONA 

w Wilnie, przy ulicy Św. Anny Nr. 3 
(w gmiachu drukaru Jozefa Zawadzkiego) 

MECHANICZNA PRZĘDZALNIA 
wszelkich gatunków | gruności 

PRZĘDZY wEŁNIANEJ 

" (Wileńska 
Przędzalnia zaopatrzoda w maszyny najnowszego 
systemu z nazędem elektrycznym, wykcnywa mniejsze 
zamówienia w ciągu 24 godzin, większe podług umo- 
wy. Wyrabia przędzę wysokiego gatunku, Ceny 

pod firmą 

przędzalnia WE 
Sp. z ogr. Ode. 

bardzo przystępne. 
| Przędzalnia nabywa wełnę bo cenach rynkowych, 
EEST NETIKS TNS RK ASS GAIA TOASACTESACY 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

|  pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
z firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
ilno, ul. Niemiecka 3, m. 
  

  

    
  

  

Przedstawicielstoo @ 

załatwia wszelkie czynności związane 
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Oferty składać należy do Magistraiu m. Lidy z 
dołączeniem dosumentów w uwierzytelnionych odpi- 

js: miejskiego inżyniera 

kg 

BRARZEDAKEA RUBIEMKEM! 

BANK 
ZIEMIANSKI 

wydział agrarno-parcelacyjny 

Mickiewicza 8, tel. 4—43, 
Kupno majątków ziemskich. Parceiacja 

majątków na zasadach komisowych. 

Przy parcelacji Bank udziela awansów, 
hipoteki, reguiuje wierzytelności hipoteczne I wekslowe, 
likwiduje serwiiuty, sporządza dowody pomiarowe oraz 

regulacją majątków ziemskich. 

SBEBZZEBEZEZECE 

Konkurs. 
Ё 

Й Magistrat miasta Lidy ogłasza konkurs na stano: 
budowniczego lub archi- 

tekta w Lidzie z uposażeniem zależnie od kwalifikacji, 

  

  

  

  

        
  

PANIE KOŃSERWUJCIE + i 
WASZĄ URODĘ. Lėkeje 

Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- francuskiego języka 
raty do _ samomasażu przeciw poszukuje inteligentną 
zmarszczkom, na usunięcie podbródka. panna za pokój i 
Aparaty do samomasażu całego ciała, utrzymanie, oferty 
odmiadzają, Uszcsuplają bez specjal. j Składać do <Słowa» 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- | dla A, C. 
wizje a e adi sę r pań i 
panów. lajcie bezpłatnych pros- - 3 
pektów. D.:H. Labor, Bydgoszcz, Wspólnika 

Gdańska 131. = Niedeżym kapitałem 

T = = o b. dochodowego na — fortepjanie iebi, 
Lekcje muzyki udziela aa przedsiębiotstwa po | : Ё k szukuje się. Informacje: 
u siebie w mieszkaniu doświadczony Wielka 3—1 
pedagog. Studja klasycznej muzyki, ‚ i 1 
osiągnięcie w krótkim czasie techniki 
fortepianowej i ustawienie ręki no- RZĄDCA 

Wilnie dług najlepszej metody. Adres: Ln- potrzebny od 1 kwiet- 
belska 3, m. 2. Porozumieć się mia 1928 roku do fol- 

między 9 — 11 i nd 5 — 6 w, warku  intensywnie 
2 3 : zagospodarowanego w 

    

Obicia 
wywołuje 

z parcelacją i 

meblowe 
w wielkim wyborze od 5 zł, metr 

poleca W. Msłodecki 
4 Wiino, Wilenska 8. 
60004000< 00666 

obliżu Wilna. Poszu* 
iwany jest dobry rol- 

nik zastagujący na 
pełne zaufanie, mogą- 
cy ka de 

wie; ra i 
Gikaetkai. Oferty 
wraz z odpisami, 
wiadectw proszę 

składać do Biura Ra- 

$ 
Ф 

  

Słynna Wróżka 

10 do 8 
  

po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
wieczó 

przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
t. d. Ul Młyrowa 21, 

naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody, 

  

hi St. io- 

Ghiromantka | rowskieżo *kuietie" 
wicza 8. 

GB owiad $ ° „o mieści | 2 duże pokoje 
z przedpokojem, od 

frontu, nadające się 
na biuro Jub sekre- 

  

  

ul. Wileńska 31. 

Dom Handlowy 

„Blawat Wilenski“ + 
Garnitury męskie, uczniowskie także 

tarjat do wynajęcia. 
‚ Воххіііпі]‹дііз!:п giai 4; 

(piętro), 

| Sklep Tel. 3—82. 

  

: —) Rudolf Ber; * i płaszcze robimy na zamówienie z 

i “ ба a naszych materjałów. Robota solidna. 40 “:"Уч"яйі'і: pzy 

a L 
Za gotówkę i na raty. młodinkik 2 

: — 
« Turbiny wodne systemu <Francisa>, 

KEK” "IRREMRC"" 

« kompletne urządzenie młynów i 

c= Paa plany, projekta, kalkulacje 

m na dogodnych ulgowych warunkach 

» Fabryczny skład meszyn 

p
m
e
s
g
o
ń
z
a
c
o
h
o
c
c
e
c
e
s
 

= młyńskich krajowych 
.3.  Repręzentacja firm zagranicznych, 

a Lokomobile I motory i instalacja 
światła elektrycznego. 

= Reprešentant St. STOBERSKI, 
2 Wilno, Miekiewicza 9, tel. 12—75. 
  

P IANINA w RR. 

| Zgłoszenia do Administr. <Słowa>. 
nE-„SReszea   

SRASTARCZSPZCEBAAOWWAZYY A | 

EpóaR WOÓLLES 

5 Tłowiószczi postać. 
Elza zmarszczyła brwi. Zadawała 

sobie nieraz pytanie, czy człowiek ten 

jest zupełnie normalny? Ludzie, miesz- 

kający dłuższy czas w gorących kra- 

jach, dziczeją podobno. Znała pewne- 

go generała, który po pobycie w In- 

djach zawsze zaczynał obiad od legu- 

miny, a kończył na zupie. Nie przy- 

puszczała, by złowieszczy człowiek 

zdolny był do czynów tak ekscen- 

trycznych, ale był om chwilami taki 

dziwny!.. A 

Podczas przerwy śniadaniowej, E!- 

za pojechała do swego tymczasowe- 

go mieszkania, w prozaicznym celu 

zmienienia pękniętej pończochy. | 

Panj Challam dała jej uprzednio 

klucz, to też Elza weszła do miesz- 

kania, nie spodziewając Się zastać tam 

nikogo, gdyż p. Chaliam zapowiedzia* 

ła, že nie będzie w domu. Minęła 

" wąski kurytarz i otworzyła drzwi SwEe- 

go pokoju. Gdy stanęła na progu, 

wydała okrzyk niezadowolenia i zdu- 

mienia. 
Na środku pokoju stała otwarta 

czarna Skrzynka, obok niej klęczał 

Ralf, bez marynarki, z ebcęgami w 
ręku. Właśnie odkręcał śrubkę, zamy- 

kającą tajemniczą szutiadkę, 

Wydaw. śiamiaiww ślnakiuwiez Budakior wz/ dzesław Knrwowek. 

  

     

    

B. nauczycielka 26г | wsaechnych 
poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
się ta wyjazd Oferty składać do. 
«Słowa» pod «Młoda». 

W pensjonacie CYWINSKIEJ 

Benedyktyńska 2—5 (róg Wileńskiej) 
Są pokoje do wynajęcia z utrzy- 
— maniem na doby i miesięcznie. 
Tamże wydają się dobre zdrowe   

obiady. 

RÓŻDŻIAŁ XXXVII. 
Ralf tłomaczy się. 

Że zdziwienietń spojrzał na Elzę i 

zaczerwienił się. = 

— Hallol—zawołał, udając weS6- 

łość-—Zdecydowałem się dzisiaj ©d- 

kryć tajemnicę twej skrzynki. : 

— Nie sądziłam, że tutaj kryje „się 

jakaś tajemnica, Ralfie,—odrzekła El- 
za spokojnie—w każdym bądź razie 

nie rozumiem, dlaczego chcesz mo- 
nopolizować tę przyjemność. 

Doktór wstał, strzepnął pył z ko- 
lan i włożył marynarkę. .. 

— Szczerze mėowiac, chcjatem Eizo 

oszczędzić ci przykrego odkrycia. Nie 

chcę powiedzieć nic złego 0 Maury- 
cym Tarnie, ale zdaje mi Się, że tutaj 
ukryte jest coś, znalezienie czego nie 

sprawiłoby ci przyjemności. | 
Spokojny uśmiech Elży nie podo- 

bał się Ralfowi. 
— Nie mnis już 

rzyć, zauważyła. | 
Ralf podniósł fódną z szufladęk, by 

odstawić ją na miejsce, lecz Elza za- 
trzymała go: 

— Kończ swą pożyteczną pracę. 
Nie pozbawiaj mnie mojej części przy” 
jemności. Jedna śrubka jest już wyję- 
ta, pozostały tylko trzy. 

— Chcesz, żebym otworzył tę 

szufladkę? z niepokojem pytał Ralf, — 
Nie radzę ci tego, Elzo. Zostaw mnie 

inie może obu- 

  

     
     

   

KAMIENI 
ZOŁCIOW 

radza 
LECZY мЕСО 

ROBY-NATLE 
CHOROB ZŁEJ-PRZE: 
WATROBY MIANY-MAS 

| ARTRETYZM TERIL- MW: 
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na chwilkę samego i pozwól mi prze- 
konać się, czy niema tam nic takiego, 

czego nie powinnabyś widzieć, 
R Eiza chciała wziąć obcęgi, 

alf nie oddał ich. > 
— Daj pokój, proszę cię, tzekł = 

Bardzo przepraszam że zrobiłem ci tę 
przykrość, ale wierz mi, miałem na 
celu twoje dobro. 

— Więc czefnu tie kończysz raze 
poczętej roboty. Czemu nie chcesz mi 
pokazać, co kryje się w tej skrzynce? 
Proszę, nie ałepokój się, 26 mnie 
zgorszysz, bo jestem bliska tego, że 

już nie mnie zdziwić nie będzie w sta- 
nie. Nie odśrubujesz trzech pozosta- 
łych śrubek? 

Rali pokiwał głową przęcząco. 
— Nie, właściwie przed twojem 

przyjściem zdecydowałem już, że nie- 
warto się nad tem męczyć. 

Elza w milczeniu obserwowała, jak 

Ralf odkładał szufladki, zamknął wie- 
ko, podsunął skrzynkę na miejsce pod 
ścianę, szczególną uwagę jej zwróciła 
to, że nie wypuszczał z rąk obcęgów. 

—Wcześnie wróciłaś, —rzekl.— Mó- 
wicno mi, że wyszłaś sziś wcześniej 

do biura. Widocznie Emery rie jest 
całkowicie wyzuty ze wszelkich uczuć 

skoro wypuścił cię wcześniel z biura, 
Widziałem się dziś rano z Tepperwile 
lem, pytał o ciebie, Dziwny to czło: 
wieki Wywarłaś na nim silne wraże- 
nie, nie zdziwiłbymi się, gdyby znów 

lecz 

IL. ZAŁKIND 
ul. Wielka 47. 

Obuoie 
„BUFALLO““ 

Ka 
Pończochy „Ai 

  

  

      
     

   

    Ę Jedwab 
Dywany 

Firanki 
Kołdry 

pelusze zagr. 
fraska'. 

  

    

  

ZNZEACOKNNKANENANAKERANANANAM 

Mieszkania do wynajęcia 
m 3 pokojowe I 2 pokojowe. Ė 

BE Informacje w Redakcji «Słowa» od 5 do 6-tej popołudniu. 

LS o оа 

Tania Reklama Swietlna 
jest dwignią handlu 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

„Reklamie Swietlnej“ 

WĘGIEL 
„WĘGLOBOR“ 

6
8
4
4
0
8
 

  

  

  

  

z dostawą i 

Z. A. S. K. w Wilnie, 
ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8, 9

0
0
6
0
8
1
 

в 

  

złożeniem do 
składu 

Górnośląski 
WITOLD CHYLEWSKI i S-ka 

Mickiew'cza 27. 
  

  

m CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 5 5 рн 
k Musisz ukończyć kursa fachowe kore- Į Książkowy DOKTÓR 
m spondencyjne prof. Sekułowicza, 3 kaw. energiczny su: l ZELDOWICŻ 
= Warszawa, kose 42. Kursa wyn. s „mienny, obeznany e 
$% czają listownie: buchalterji, rachunko- ; dokładnie z kasowoś- | chor.WENERYCZ- 
= wości kupieckiej, korespondencji + cią, książkowością | NE, MOCZOPEC, 
® handlowej, stenografji, nauki handlu, » gospodarczą, oborą SKÓRNE 
* prawa, kaligratji, pisania na maszy- a zarodow, hodowlą, z | od 10-1, od 5-8 w, 
s mach, Po ukończeniu świadectwo. — в pom aa © dė 

= + _ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! _£ pozyńskiem opary 6 
na  pierwszorzędnych „Zgldowiczowa 

uh świadectwach  poszu- | KOBIECE, WENE- 
в o kuje posady. Łask. | RYCZNE i thor, i Pszenicę ji. | в „B Książkowy, Poste- | m. 12- iod 4-6 
s V A E restante A Pawło: | ni.Mickiewicza 24 

w. każdej ilości i wo-pow. Kowiec tei, 277. NO KUBÓJE fima Kinkulkin m. Wi geta NE IT 
E Wilno, ul. M, Stefaūska 19, a Aluszerka 
  

Okazyjnie sprzedają W. Smiałowska 

się kilka SłUChAWEk Przy: Mickiewicza 
do Radjo po cenie 46 m, 6. 
zł. 1250, Stefańska 17 W: Z. P. Nr 63. 
m. 2, cd 9—11 rano.j 
  

"Q Vu80Qg nn 
J 65-51 

  

СТООТМБИЫТРЛЕТАВАТ КОА EWY POKGEWTEZ WRRZZ 
W niedzielę dn. 2-go października 

w Sali Šaiadeckich U. S. B, 
odbędzie się 

KONCERT 

na miejscu przy Sali Sniadeckich 
Początek g godz, 8 wieczerem. 

    

qTOdpowiydziałay za Ogi: 8RA4: 

Mickiewicza 48 m, 12. 

  

owe i 

tkowej cenie, 
Dowiedzieć się: 

    

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

pała CZK „1. | Ożyńska-Śmolska 
nie na termin  po- 
czynając od jedne- | Plombowanie i usu- 

    

Sa warun- 
ach francuskiego i 

  

  

Schorowana niedołężna wdowa, 
wysiediona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem i ka- 
leką — błaga o pomoc — gdyż słabną 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna. a przedewszystkiem żywność. 
Ofiary pieniężne proszę składać w   Administracji «Słowa». 
  

Lekcji Francuskiego 
jęz. udziela kwalifiko- 
wana nauczycielka do- 
rosłym i dzieciom w godami 
kompietach lub poje- Zgłoszenia: Żeligow- 
dyfńczo. Począ kującym skiego 1—17. 
metodą Berlitza, Ž 

rutynowany korepety- 
tor poszukuje lekcyj Garbarska 1. tel. 82. 
1 korepetycyj, dogod- 
ue warunki, oferty do ZIMOWY DOM 

  

  

muntowska 

  

  

Nauczycielka 
poszuknje pokoju w mniej 50 kilo. Zamė- 
okolicach Ostrej Bra- 

Oferty 

Garbarska 1, dla K. K. 
  

przyjmuje od godz. 9 ze współpracą lekarską 

PNI a) 
z uwzględnieniem Ćwi* 

а п 6 Wolfsi | czeń oddaioszych e POKOJE (Iront) 26 
Do sprzedania Г. G. WOISON w razie potrzeby 
2 wazony kwiatów, ans UT 
(śliczne okazy 40 
letnie draceny) po 

moczo. Odchudzających Irena 
skórne. ul Jankowska, Zapisy: 

Wileńska 7, tel. 1067 Boufałowa Góra 19 

  

Poszukują 
4—5 pokoi ze wszel- 

Choroby jamy ustne. kięmi wygodami w 

IESZKANIA 2, 3 
NI pokojowego z 

kuchnią, z wy* 
poszukuję. 

gła- 

  

szać się ul, 3-go Maja 9 
m: O od 5 do 7 g. Do wynajęcia 

  

po połud. mieszkanie 5 pokoi z ' 
e kuchnią, blisko Zielo 

Student nego mostu, Warunki 
w biurze reklamowem: 

S. Grabowskiego, 

  

<Słowa» pod я z 
letnisko do sprzedania, 

YA: ogród owocowy i 
—— warzywny. 830 sSąž., 
Н R zabudowania  gospo- 

M.Wilenkin darskie, wa. 
a stę: gul. św. Piotra 

+ i S-ka Pawła, d. 8, Rzeczycki 
Spółka z ogr. odp. 

ilno,ul.Tatarska   
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. NAUKA 
Fabryka i skład pisania na maszynach 

mebli: tania i solidna, opłata 
jadalne, sypialne, | na raty, uczącym się 
salony, gabinety, i zniżka, Gimnazjalna 
łóżka niklowane i 11 m. 16, informacje 
augielskie, kreden- i 9—12 i 3—8, 

  

sy, stoły, szafy, 
viūrka, Ka TE 
dębowe i t, d. з ® 

Dogodne warunki i p R 
na raty» 0 o 

duży, frontowy do 

Bo wynajęcia maż. 2. 
3 pokołe 1 kuchnia z 
wygodami, ul. Zyg- . 

28 m. 7. biady 

z 3 dań, w prywatnym 
domu, zdrowe, KURSY 

kroju, szycia i mode. Tztarska 17 m. 3, front 
lowania S. Stefanowi- 
czówny ul. Wielka 56 
m. 3. Zapisy codzien- 
nie na kursa dzienne i 
wieczorowe, uczenice 
kończące utrzymują 

świadectwa 
i cechowe. Uczę opra- 
cowywać samodzielnie 

kroje WODE ostat- 
nich mód. 

  

Najlepsza pastewna 

roślina 
Wysyłam kłęby do 
jesiennego sadzenia 

zaczynając od 10-g0 
Października po cenie 
50 groszy za kilo li- 
cząc z workiem i do- 
stawą na st, Postawy 
w ilościach 50—100— 
200 i t, d, kilo i nie 

szkolne 

wienia całkowicie 
my i ul, opłacone wysyłam w 

listownie do kolei ich nadejścia. 
Adres: Wilno, Banko= 
wa dom 1 m. 14, 
Wacław Kozłowski. 

o 3 letniej W roku obecnym mam 

praktyce w bardzo ograniczoną 
Druskienikach ilość bulwy na sprze- 

daż, przy zamówieniu 
na żądanie wysyłam 
broszurę o niej—gratis 

Wielkiej, 

biura reklamowego, 

  

udzielam lekcyj 

GIMNASTYKI 

  

Do wynajęcia 

wszejk. wygodami w 
rejonie: Jagiellońska— 
Mickiewicza, nadają 
się na biuro, dla 
adwokata i t. p. 
Wiadom. w. sklepie 

Birzowskiego, 
Zawalna 44. 

Placówka Polske 
Meblowa 

S. MAKOWSKI 

m, 2. 
  

  
  

z łaskawym udziałem: pp. Skow- я centrum miasta. Zgto- 

roūskiej-Szmurloweį, Sumoro- Wfieńskie Biuro nai PL szenia: Macydić ZNA EE 
kowej i J. Wyrzykowskiej. Komisowo-Handlo- | korony. Sztuczne zęby. ul. Fabryczna 39, dkayii е ao 

‚ Szczegóły w programach. we, A aa pri a. PORE ПЛВЕр ВАЛИ GE 
Bilety można nabyć wcześniej w | ROŚ I, oaa 4 m 3] „Kamiemicę | czotkowy — 1.000 zł> 
księgarniach: Zawadzkiego, św.Wej- | Lokujemy | Wydz. Zdr Nr3 Kes w | salon mahoniowy 790zł. 
ciecha i Gebethnera, W niedzielę gotówkę na pewne S-mieszkaniową. za- o aiw Riówy Ta bri 
2 paźdz. ody. 1 popał, do 8 wiecz. || zabezpieczenie i Lekcyj języka mienimy nafolwark | Eredens —475 zł., oto- 

Wileńskie Biuro mana—160 zł., jte= 
Komisowo-Handlo- " у race—35 4, Wykona- 

  

: Wileūskie Biuro * we Ad. Mickiewi- Į ni i . 
Dochód z koncertu przeznaczony || Komisowo-Handlo- angielskiego Cza 21, tel. 152. = upa Aaaa 
jest na budowę zakładu Domu || "e, Xq wej *jęg | udziela doświadczona "Z poważaniem 

$ Ą 122 е A aa ios nauczycielką, P OK Ó J Makowski. 
Opieki Matki Bożej Miłosierdzia w a Mid EA MMI ` 

ANGIELSKI ckiewicza 37 m, 17.do wynajęcia dia SĄ- ———. 
Wilnie na Antokolu. Senatorska : (Wejście od Ciasnej). motnych na parterze z Fortepian 

Nr. 29. Uprasza się Szanowną | Ponter (pies) 14 mie ——=——>——— wygolami, wejscie 
z A P = sięcy, ułożony z gór- Chcę kupić ianino nie krępujące, cena zagraniczny aa 

publiczność '0 jak najliczniejszy | nym węchem do” In, vynais | ю p przystępna, arenę e aje 
sprzedania, r o a B. G. у 1 ь udział, asi ryk py aa * ой Ciasna 22 m. 1. 

wynalazł jaki pretekst do zaproszenia 
nas... 

Tak mówił Ralf, usiłując ukryć 
swe niezadowolenie i zmięszanie, Miał 
ochotę opuścić ten dom, lecz nie mógł 
zdecydować się wyjść, nie mając pew- 
ności, że Elza nie dokończy, rezpo- 

czętego przezeń dzieła. Elza krótko 

rozstrzygnęła jego wahania: 
— Muszę teraz zostać sama  iu- 

taj,—rzekła,—wypychając go prawie za 

drzwi, 
Gdy zmieniła pończochy i zeszła 

do jadalni, Ralf miał fuż wychodzić. 

Czy moge zawieźć cię ze sobą 

gdziekolwiek? Czy jadłaś już šnia- 
danie? 

— Owszem, jadłam, — skłamała 

Elze, ‹ 

Tak jawnie okazywała, że Nie žy» 

czy sobie by zostawał tu dłużej, że 

Ralf śpiesznie zaczął się ubierać. 

—- №е chcę, żebyś przypuszczała, 
że miałem ochotę przywłaszczyć so- 

bie rzecz, należącą do ciebie, — rzekł 

żartobliwie. — Wierz mi, Elzo, nie ras 

dzą ci stanowczo otwierać tej skrzyn- 
ki bezemniel 

— Więc otwórz ją zarazł 
— Nie, teraz nie jest czas ku te- 

mu odpowiedni. Zrozumiesz dlaczego, 

gdy... zaczął sią jąkać,—prędko już... 
Gdy drzwi zamknęły się za nim, 

'E'za poszła do kuchni, by znałeźć 

obcegi i zbadać nareszcie tajemnicę, 

н Ва опелаза 

ale tego rodzaju natzędzia nie były 
widocznie używane w domu p. Cha- 
Nam. Zamkngwszy drzwi swego ро- 
koju na kłucz i zabrawszy klucz ze 
sobą, Elza wyszła na ulicę. Spotkała 
Ralfa'na trotuarze, naprzeciw domu. 
Widok wychodzącej tak prędko dziew= 
czyny przyniósł mu uigę w įego nie 
pokoju. 

— Magz klucz od mieszkania? — 
zapytała Elza.—Czy możesz mi go 
oddać? 

Pierwszym odruchem jego był gest 
odmewny, lecz opanował się i z uśmie= 
chem podał jej klucz żądany. 

— Doprawdy, Elzo, bardzo de- 
spotycznie pozbawiasz mnie klucza od 

mego... : 3 
— Przypuśćmy, że nie twojego 

mieszkania, Nie mam ochoty żyć z tą 
świadomością, że możesz każdej chwili 
dnia i nocy wejść tutaj, —odrzekla spo- 

kojnie. : 
Ralf poraz drugi poczerwienial, 
Elza odmówiła propozycji odpro- 

wadzenia jej, najęła auto i pojechała 
do biura, zjadłszy do drodze w re- 
stauracji skromne śniadanie. 
EgaDrzwi do gabinetu majora były 
wctąż jeszcze zamknięte. Gdy pastu. 
kałe, Emery ostro zapytał, czego chce, 
W krótce usłyszała, że przekręcił klucz 
w zamku. Ody weszła po chwili do 
jego gabinetu, majora już nie zastała, 

O trzeciej zadzwonił telefon. Elza 
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zawsžė pizyjmowala (elefony, czasem 
łącząc je z aparałem, stojącym na 
stole szefa. 

— Czy mogę poprosić pannę Mar- 
low?—pytał znajomy głos. 

— Jestem przy telefonie. 
— Tutaj Tepperwilł, czy major 

Emery jest w biurze? 
Elza odrazu poznała głos ban- 

kiera. 
— Nie panie Tepperwili, niema go. 
— Czy mogę się widzieć z panią. 

Mam bardzo ważną sprawę. przytem 
chodzi mi o to, by major Emery nie 
wiedział, że prosiłem panią o widze- 
nie się ze mną. 

— Mogę spotkać się z panem, po 
skeńczonej pracy,—odrzekła Elza, — 
w przeciwaym razie muszę zapytać o 
pozwolenie. 

Nastąpiła chwila milczenia. 
— Ależ to jest konieczne, usły- 

szala zaów zdenerwowany głos ban- 
kiera, — Zapewniam panią, że nie 
przyszłoby mi do głowy 1 panią 
o przyjści” w tajemnicy od szefa, gdy* 
by to nie było tak ważne. Trzeba się 
śfieszyć, panao Marlow! Musimy zo- 
baczyć się w ciągu pół godziny. 

Elza namyślała się chwilę. 
—. Dobrze, przyjdę, —zdecydowała 

wreszcie i położyła słuchawkę. 
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