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PRENUMERATA mi 
* zagranicę 

  

Ryga, 18 września. 

Mimo wszystkich oficjalnych za- 
przeczeń rądów Polski, Łotwy i Fin- 
łandji, prasa kowieńska z uporem 
twierdzi, że konferencja państw bał- 
tyckich, o zamiarze zwołania której, 
krążyły swojego czasu pogłoski w 
Rydze, odbyła się. Jakaś tam sjencja 
praska twierdzi, że koniereneja się 
odbyła, więc prasa kowieńska poświę- 
ca sążniste artykuły temu „wypad 
kowi* i nie posiada się ze złości. 
Wprawdzie „Echo* nie otrzymało 
szczegółowych informacji co do czasu 
i miejsca, gdzie odbywały się narady 
ministrów państw zainteresowanych, 
ale zato wie dokładnie, że naradom 
przewodniczył min. Zaleski, że usiło- 
wzł wciągnąć do bioku bałtyckiego 
Rumunję, że blok ten oddzł się pod 
hegemaniję Polski, że najbardziej 
planom tym przychyina była Estonja 
it. d. it. d. Brednie prasy kowień 
skiejj są w swych szczegółach po- 
prostu bezczelne, Wysysanie z palca 

tego rodzaju fantazji, było dotychczas 
głównym monopolem gazet moskiew- 
skich, cierpiących w chroniczną manję 
prześladowczą Tych «enuncjacj» nie 
powstydziłaby się jednak «Prawda», 
ani żadna inna «Krasnaja Gazeta». 

Prawdopodobnie puszczane były 
też via Moskwa, jakkolwiek pisma 

„ kowieńskie, zastrzegają Się tym ra en 
że są to „ich właśne informacje" 
bynajmniej nie inspirowane z Rosji 
Sowieckiej —Cóż począć?! możemy 
powieńszować dziennikarzom kowień- 
skim ich doskonale zorganizowanej 
służby intormacyjnej i przejść nad 
„konferencją* do porządku dzien- 
nego. * 

Chwiikę uwagi, poświęcić by пз- 
leżało za to, innej przyczynie zdener- 
wowania publicystów kowieńskich, 
która wydzje się mieć więcej pod- 
staw ku temu. Mianowicie urzędowe 
i pół urzędowe i całkiem opozycyjne 
gazety kowieńskie z przestrachem 
notują coraz większy wzrost «polono- 
filstwa» objawiającego się w społe 
czeństwiełotewskiem. „Czarna reak ja” 
—piszą w Kownie— „jest temu w.n- 
na“. Przyczem tu „reakcja” i do tego 

_ jeszcze czarna, pozostanie iajemnicą 
autorów tych litewskich  elokubracji: 
że jednak „czernaja koszka* prze- 

biegać coraz częściej poczyna na 
linji od Dynaburga do Pełągi, — to 
fakt. „Bratnie* narody poczynają się 
jakoś boczyć i kłócić, i : 

Największym oburzeniem napełnia 

serca  patrjotów litewskich,  f.kt 
współpracy p. Milberga w ryskim 
organie «Rigas Zinos».* Kim jest p. 
Miiberg? — Członek „jedności litew- 
sko łotewskiej" i w dodatku poseł 
na sejm łotewski: A co powiedział 
p. Baistejn, naczelny wódz  łotew- 
skiego przysposobienia wojskowego? 
Powiedział oto (słuchajcie!) po po- 
wrocie z Warszawy i Wiłna, że 
Łotwa winna dążyć do najśc ślejsze- 
go-porozumienia z Polską i konjuk- 
tury polityczne i geograficzne tak się 
układają że na wypadek wojny, 
Łotwa winna liczyć tylko na pomoc 
Polski. й 

Wściekle nie lubię takich „powie- 
dzeń* w Kownie i z pianą na ustach 
rzuc ją się „braci Łotyszów”. Na 
pociechę Litwinów powiedzieć mu 
simy, że w brew opinji spoleczen- 
stwa łoiewskiego, jego rząd zdaje się 
krcczyć inną drogą, a—wielka jest w 
tem wina nasza.. 

Z kolei warto posłuchać co mówi 
pułk, Malberg, szef  finlandzkiego 
przysposobienia wojskowego, który 
również bawił w Polsce: 

„Program mej podróży był nie- 
zmiernie wielostronny, gdyż poza 
specjalnym celem mieliśmy możność 
zwiedzenia również głównych miast 
polskch i zaznajomienia się z pol- 
skiem życiem gospodarczem. Byliśmy 
w dawnej stolicy Polski Krakowie, 
mieście o najsilniejszym bodaj cha- 
rakterze historycznym i najbardziej 
typowo polskim. Największe wra: 
żenie wywarł na nas ten potężny 
duch narodowy, z którym spotykali- 
śmy się na każdym kroku. Pokazano 
nam również fabryki i kopalnię, w 
którym wre praca gorączkowa. 

«Nie zapomnimy też nigdy tego 
serdecznego, szczerego, przyjaznego 
przyjęcia, jakie nas wszędzie spo 
tykało. Czuliśmy, że uczucia te szły 
prosto z Serca». 

ddorono| 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu 

poceniu się. 
s Żądać wszędzie. 
W.Z.P. Nr 29, Wiino, dn. 2-VI 1926 r, 

z odnoszeruem do domu lub z 
zi, Konto czekowe w 

syiką pocziową 4 zł. 
P. K.0. Nr. 80259 

ODDZIAŁY: 

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

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

Gpłats oocztowa uiszczona ryczałtem. 
w sprzeuąży ucialcznej cena pojenyuczego nu-ru (5 groszy, 

| Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca: 

A. Chłapowski—Chrześć. Nar. podział reterutów Rady Ligi Narodów. 
Z wiadomości, ktėre nas docho- 

dzą z Warszawy, wynika, że p. Al- 

fred Chłapowski uspępuje ze stano- 
wiska ambasadora Polski w Paryżu. 

Na razie zatrzymuje go tam trudność 
znalezienia następcy. We  wczoraj- 

szem Słowie p, A. S. omawiał szan. 
se gen. Sikorskiego na to stano- 
wisko. Mówi się także o p. Kucha. 
rzewkim. O ile nam wiadomo żadna 
kandydatura z kół konserwatywnych 

się nie wyłoniła. 

Wczoraj drukowaliśmy artykuł na- 
szego kolegi i paryskiego korespon- 

denta Słowa, p. Kazimierza Smogo* 

rzewskiego. W artykule tym p. Smo- 

gorzewski stawia naszemu ambasado"- 

dorowi zarzuty, których redakcja nie 

podziela, i dlatego p. Smogorzewski 
ubrał swój artykuł w formę listu do 

redakcji. Poza informacjami z kół 

dziennikarskich, które zawsze są 

zresztą cenne, dochodzą nas wiado- 

mości, że p. Aifred Chnłapowski u- 
ważany był we Francji za człowieka 
rzeczowego i rozumnego, z którym i 

hczyć się należy i nakiórego obieini- 

cy polegać można. 

Powrót do kraju p. Chłopowskie- 
go niewątpliwie jest bardzo pożąda 

ny. Rzecz inna, że system pracy dy- 
plomatycznej, polegający na sia'ej 

zmianie i siałem pizenoszeniu najpo* 

ważniejszych przedstawicieli polskich 

zagranicą jest specjalności nowej 

szkoły aypiomacji Odrodzonej Pol- 
ski. Dotychczas było zupełnie 

inaczej. Porównajmy dwie książki: 
Judeica p. t. „Georges Louis" 

1 Pomcarego  irzyiomowe dzieło 
o francuskiej dyplomacji z ostat 
nich lai. przed wielką wojną. Jak 

wiele wagi i z jaką nadzwyczajną 

trudnością przystępował rząd fran- 

cuski do kwestji zmiany ambasadora. 

P, Louys był człowiekiem; nie mają- 
cym wiaściwie żadnych silniejszych 

pleców w Paryżu. Był człowiekiem 
skromnym, mizantropem, nieznoszą- 
cym towarzystwa, a tylko doskona- 

łym urzędnikiem biurowym. By: po- 
zatem chorym pierssowo, «ciągle 
smutnym» co mu jako wielki defekt 

wskazywał minister Sazonow. Pomi- 
mo niewiele znaczącej osobistości p. 
Louys, i pomimo, że problem zmia- 

ny ambasadora stawiany był w ten 

Sposób: «albo osłabienie sojuszu z 

Rosją albo zmiana ambasadora, »— 
to jednak gabinet francuski radzi nad 

tą sprawą kilkakrotnie, próbuje wszel- 
kich dróg wyjścia i odwleka zała- 

twienie na 3 jata. Nie wiemy czy ten 

system w zastosowaniu do kwesiji 

p. Louys a był słuszny czy też nie, 
wskazujemy tylko, iż Francja (a i ca- 
ia dypiomacja przedwojenna) inaczej 
te sprawy traktowała, amiżeli dzisiej- 
szą dyplomacja polska ze swemi 

biyskawicznemi poruszeniami na sza- 

chownicy, 

Ponieważ jednak powrót p. Chła- 

powskiego jest przesądzony należy 

więc tylko się zastanowić nad rolą, 

którą odegra on z powroiem w kra* 

ju. I tutaj mamy wielkie pole do 

optymizmu. Pan Chłapowski przed 
swojem wstąpieniem do służby dyplo- 
matycznej był jednym z kierowników 
chrześcj.-nar. str. rolniczego. Podczas 
jego pobytu w Peryżu stronnictwo 
to przestało istnieć, połączyło się z 

grupą Iwowską. Mamy jednak nadzie- 

ję, że i w chrześcjańsko narodowem 

stronnictwie p. Alfred Chłapowski 
odegra należną jego powadze wybi- 

tną rolę, 

GENEWA. 18IX. PAT. Podział referatów między członków Rady 
Ligi Narodów będzie prawdopodobnie następujący: Polska otrzyma refe- 
rat w sprawie organizacji międzynarodowych oraz w kwestji prawa mię- 
dzynarodowego: Anglja w sprawie handlu żywym towarem; Francja — 
opieki nad dziećmi, Niemcy— referat komitetu ekonomicznego, Rumunja— 

S tkich tinansów Ligi Narodów, Czechosłowacja—kwestja rozbrojenia, Włochy— 
Hasło konsolidacji wszys sprawa zagłębia Saary, Belgja referat komitetu finansowego, Salvador— 

konserwatystów polskich . głoszone reterat komitetu tranzytowego, Kolumbja—sprawy mniejszościowe, Chili— 
także przez Warszawiankę cieszy nas sprawa mandatu. 

niewymownie. A z hasła tego wyni- Ostatnie posiedzenie Rady Ligi Narodów. 
ka także pewne niebezpieczeństwo. 
Oto p. Streński wzywa do konsoli- GENE WA. 18IX. PAT. W poniedziałek odbędzie się ostatnie posie- 

dzenie obecnej sesji Rzdy Ligi Narodów. dacji nie „wszystkie żywioły zacho- 

O czem mówił Briand ze Stresemannem. wawcze”, lecz „wszystkie żywioły 

NZ GENEWA, 181X. PAT. W: ] tkanie Briand. St tycznie i antypatycznie. ; . Wczorajsze spotkanie Brianda ze Strese- 
6“ > aki a "Ró: miąnnem jest żywo omawiane w kołach Ligi Narodów. .Rozmowie tej 

y BX Р ż przypisują tem większe znaczenie, iż trwała ona blizko 4 godziny. 
tyczny. Lecz pod tem pojęciem może Na konferencji tej poruszono wszystkie sprawy stojące na przeszko- 
się kryć brak większych polityczno- dzie bliższej współpracy między obu państwami. Chociaż urzędowo nie 
państwowych ambicji, a natomiast podano żadnych szczegółów i wyjaśnień o tem Spotkaniu, to jednak nie 
nieco  oportonizmu nieco miedo: uz I e wia Ag įbyla is as ii 

; przez wojska francuskie, zniesienie międzysojuszniczej wojskow. 
„om 909000, które mei w Niemczech i zastąpienia jej przez aną sprawowaną w myśl traktatu 
na serjo biorą swe polityczne wersalskiego przez Ligę Narodów, dalej sprawa; przyśpieszenia rozwiąza- 
przekonania i swoją abałość O dO' nia zagadnienia zagłębia Saary wreszcie sprawa uproszczenia wykonania 
bro państwa. Kiedy konserwatyzm planu Dawesa. : 3 ё 

był w defesywie, kiedy nie występy: | Kiążą pegłoski ca do miejsca przyszłej konferencji francusko:nie- 
wał z twórczym programem, hasło mieckiej, a mianowicie odbyłaby się ona albo niedaleko obszarów oku: 

: R > . powanych np. w Kolonji iub w miejscu posiadającem dobrą komunikację 
„umiarkowanie” bjło mu do twarzy. ; znajoującem się wa. teryto'jum neutralnem np. w Bazylei. 
Dziś ma większe zadania przed sobą, BERLIN, 181X. PAT. Urzędowy komun kat o przebiegu wczorajsze 
amżell bierrre przytępianie walk poli- go spotkania między Briandem a Stresemannem jak również prywatne 

tycznych i społecznych. oświadczenia złożone przez obu ministtów po powrocie do Genewy, 
Pozstód stanowią temat rozważań na łamach dzienników. 

a ża . Dzienniki lewicowe wyreżają się © wynikach tych narad przychylnie, 
Pan Siroński stosuje dziś wObEC prasa skrajnie prawicowa wyraża się o spotkaniu z rezerwą i dużemi za- 

rządu taktykę mądrego oportunizmu, strzeżeniami. 
"Ale ze wszystkich jego przemówień Germania dowiaduje się, iż rząd francuski wyśle w końcu września 
widzć, że uzasainienie swej taktyki rzeczoznawcę finansowego do Berlina a nestępnie Briand przyjedzie do 
tak mniej więcej formuje: „walczyli Berlina lub Stresemann pojedzie do Paryza. 

śmy usque ad finem, padliśmy zwy* 

ciężeni, — bącźmy teraz rozsądni i 

stolicy, gdzie tam 
łączącej oba nasze 

| 

     

     
  

w domu 

sportowym 

Ё 
Ё 

Gimnastyczne 
po cenach konkurencyjnych nabywač možna 

Ch Dinces „7“ 

Koszulki, Spodenki, 

Pantofle, Szarawary 

  

3 Wilno, 

  

(Z PRAWAMI) pi. 

KLASA орегомиа, — 

KONSERWATORJUM MUZYCZNE w WiLNIE, 

Klasy instrumentów solowych i orkiestrowych, 
śpiewu solowego, przedmiotów teoretycznych 

Przyjmewanie zapisów codziennie od g.4—7. 

Przedmiotem rokowań będzie między innemi sprawa wykupienia 

w obozie jeńców nie róbmy kawa- | ‹ : й ) 
Briand pragnie za wszelką cenę by wzamian za ewakuację zagłębia Saary, 

W obozie walki z sejmowła 'ztwem 

delegacji polskiej oobyło się uroczyste podpisanie paktu przyjaźni i współ- 

Prof. Stroński jest pubiicystą wiel- 
nych Ninczicz. Przy akcji podpisywania traktatów obecni byli: minister 

ma kwalfi+acje. Minister Zaleski wygłosił przytem przemówienie w którem powie- 

nietw_chrześcjs*sko-narodowych. _Je- zmierzającym do utrzymywania stosunków pokojowych między narodami 

nasze narody wyciągną bratnie dłonie, aby wspólnie pracować lojalnie 

niem jakie takie horoskopy wyborcze. 

je ożvwis, oba nasze narody pragną wprowadzić w życie pakty zawarte 

innemu. To też równowaga wewnątrz 

bratniemu narodowi swych serdecznych uczuć przyjaźni. 

elementu ziemiaństwa poznańskiego, a 
liśmy wzmocnią węzły przyjaźni istniejącej między naszemi krajami, Przez 

skiego poznańczycy odzyskują jedne- Jestem szczęśliwy mogąc się udsć do waszej 

; 2 у rejestracji. 
go na każde stanowisko w państwie 

prawdziwa konsolidacja nie da się września b. r. Przychodnia bezpłaina czynna od 27 września 

wiązujemy nadzieje. Cat, = 

4 Klinika Chirurgiczna U.S.B. 

Orzeszkowej 9. zę: : Przy ul. MICKIEWICZA 1 (obok firmy Szumańskich). 

zagłębia Saary za cenę 250 miljonów marek w złocie. Kontrola wojskowa 
Niemiec ma być, wedie dziennika, ograniczona do minimum. 

łów”. My jesieśmy innego zdania, Dla 8 е \ 
mas”czasy Obecne nie wyszły jeszcze Niemey udzieliły Francji pomocy finansowej. - 

Pakt przyjaźni polsko-jugoslowianskiej. 

konserwatyści powinni nie być żoł: 

mierzami klasy drugiej, —lecz jechać pracy oraz traktatu konsyljacyjno arbitrażowego między Polską i Jugosła- 
wją. Z ramienia Polski podpisał dokumenty traktatowe minister spraw 

kiego talentu i temperamentu. Na SO arai : Okecki inist ł Modzelewaki 
isdna . Sokal, minister pełnomocny Okęcki, minister pełnomocny Modzelewski, 

woda. jedne sięna kokitefne komisarz generalny Strassburger, minister Patek, oraz dyrektor departa- 

Ze sprawą dowództwa prof. Stroń- dział między innemi: Panie Ministrze, z głębcękiem wzruszeniem i najwię- 
skiego nad ziemianami wiąże się kszą radością składam swe podpisy pod traktatami, które winny łączyć 

S : > spokrewnionemi krwią, zbliżonemi przez podobieństwo losów przyszłości 
dynie Wielkopolska jest dla tego mającemi tyle cech analogicznych przez ofiary poczynione przez naród 
stronnictwa bazą pewną i spokojną. 

i solidarnie dla wielkiej przyszłosci, dla własnego dobra i dobra ludzkości. 
Jednak właśnie Wielkopolanie orga Należymy do wielkiej organizacji międzynarodowej, która znalazła 

nizują się do pracy, a stanowiska 

w tym duchu. ‚ 
Pragnę również oświadczć p.nu ministrowi, iż Polska będzie szczęś- 

sironnictwa jest stanowczo, wyraźnie, 

a z dobiiną s.kodą interesu zacho: Nato przemówienie minister Ninczicz odpowiedział co następuje: 
Po izielam w zupełrości psńskie uczucie radości, panie ministrze, 

na korzyść pp. Strońskiego, Dubano- 
> O E у o podpisanie tych traktatów właśnie w Genewie podkreśliliśmy z naciskiem 

STUpI. jak bardzo przejęte są one wielkiemi zasadami paktu Ligi Narodów oraz 

go ze swoich leaderów, odzyskują epiej potrzfię wyrazić uczucia szczerej przyjaźni 

doskonałego znawcę spraw finansg. Narody. 

wysunąć mogą. Ci wszyscy, którzy Q% Wlimika Położniczo-Ginekologiczna U. 9. В. 
dążą do konsolidacji polskich kon- Wilno, ul. Bogusławska 3. 

askutecznič baz chrześcizńsk 4 2 codzieńnie od godz. 10 do godz. 11 m. 30 rano. ке ześcjańsko naro Za wyjątkiem swiąt. dowego sironnictwa, Dlatego do po- 

4 (na Antokolu). 
Wznawiają przyjęcia chorych w Klinice 

Nowootworzony Zakład Fryzjerski 

SALON DAMSKI obszerny lokal - komfort. 
SALON MĘSKI urządzony według ostatnich 

Vorwarts zaznncza, že niema narazie. mowy 0 zniesieniu kontroli, 

z pod znaku walki z sejmowładziwem 

GENEWA. 181X PAT. Dziś o godzinie 12 w południe w lokalu 

w Szpicy. 

zagranicznych Załeski, z ramienia Jugosiawji — minister spraw zagranicz* 

tywno-ziemieńskiego nie wszystkie mentu Jackowski. 

kwestja równowagi wewnątrz stron- 9DA Nasze kraje węzłami przyjaźni i solidarności we wspólnym wysiłku 

dla utrwalenia swej niepodległości. Związane wielką przeszłością, dwa 
Jedynie Wielkopolska otwiera przed 

swój wyraz w Lidze Narodów. Przepojone jej zasadami i duchem który 

kierownicze oddają chętnie komu 

liwa mogąc przyjąć pana jako swego gościa w stolicy celem wyrażenia 

wawczego zachwianą na niekorzyść 

i jestem niemniej od pana przekonany, iż łraktaty, które właśnie podpisa- 

Z powrotem p. Alfreda Chłapow- jak bardzo dążą do współpracy w dziele pokoju. 

wo-ekonomicznych, cziowieka, które. Teksty umów żłożone zostały w sekretarjacie Ligi Narodów do 

serwatystów dobrze rozumieją, że Rozpoczyna przyjmowanie chorych i rodzących z dn. 27 

wrotu p. Chłapowskiego wielkie przy: E || Klinika Wewnętrzna 

iw przychodni dnia 21 września b. r. 

pod firmą Kazimierz Mural 

wymagań hygieny. 

KLASA Organowa. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

  

Sejm i Bząd. 
Sesje Sejmu. 

Jak się dowiadujemy nachodząca 
sesja Sejmu obliczoną jest na dni 
siedm: odbędą się cztery posiędze- 
nia pienarne w dniach 20 go (ponie- 
działek), 21.go (wtorek), 24-go (pią: 
tek) i 25 go (sobota) b. m., obrady 
zaś komisyjne odbędą się w środę i 
czwartek (22-go i 23go b. m.). 

Porządek dzienny tych obrad wy: 
- pełnią sprawy następujące: 

1. Prowizorjum budżetowe na 
IV-ty kwartał. 

2. List otwarty b. premjera Wła- 
dysława Grabskiego. 

3. Ratyfikacja konwencji polsko: 
rumuńskiej 

W sferach miarodajnych panuje 
przekonanie, że przeprowadzenie pro- 
wizorjum budżetowego, mimo po- 
dnoszonych z rożnych stron zarzu- 
tów, nie natrafi na większe prze: 
szkody w Sejmie, natomiast przewi- 
dywany jest pewien opór w Senacie, 
co jednak nie uniemożliwi załatwienia 
sprawy, 

Po tych siedmiu dniach obrad 
nastąpi zamknięcie sesji sejmowej de- 
kretem Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Również dekretem zwołana będzie 
Sesja budżetowa Sejmu na dzień 
30 ty listopada r. b. 

Wywiad z ministrem Kwiat. 
` 'kowskim. 

P. minister przemyslu i handlu 
udzielił prasie wywiadu czem na. 
leży objaśnić wysoki poziom cen w 
Poisce wobec poprawy stosunków 
na polu gospodarczem? 

— Poziom cen w Pols.e—odrzekł 
p. minister — podobnie jak wiele in. 
nych zjawisk gospodarczych—w wie- 
lu wypadkach nie wynikał i nie wy- 
n.ka jako skutek konsekwentnych praw ekonomicznych. Przeciwnie kształtuje 
się on dość dowolnie z tendencją 
zwyżkową—wielokrotnie bez uząsa- 
dnień i konieczności gospodarczych. 

Przy badaniach, które już obecnie 
—narazie dorywczo—prowadzi mini- 
sterstwo przemysłu i handlu—ujaw- 
niają Się gdzieniegdzie niebywałe 
stosunki. W jednym przedsigbiorst- 
wie przemysłowem, gdzie zatrudnia 
się dwóch urzędn'ków, spełniających 
identyczne funkcje, jeden pobiera 
dziasiękrotnie większe pobory od 
drugiego, bez specjalnego uzasadnie- 
nia. Zjawisko to nie jest odosobnio: 
ne. W przedsiębiorstwach, które prze- 
chodziły i przechodzą ciężki kryzys, 
którym brak gotówki na najniezbęd 
niejsze wydatki—opłacane są zarządy 
jeszcze i obecnie nadmiernie, 

— Czy Rząd nic nie zamierza 
przeprowadzić  uregnlowania tych 
spraw drogą Specjalnych ustaw? 

— Musi byc podjęta reorganizacja 
produkcji i obiegu towarów z naj- 
większym wysiłkiem i w najbliższym 

czasie .. 
„W nowoopracowsnym statucie Ministerstwa Przemysłu i Handiu przewiduje się referat, czuwający 

nad posiępami reorganizacji produk- 
cji. Ponadio wykańcza się projekt 
ustawy o Komisji badania warunków 
produkcji i kosztów własnych. Ко- 

misja ta oprze się na uprawnieniach, 
które jej da między innemi i nowa 
ustawa przemysłowa, co do możności 
badania statystyki produkcji i kosże 
tów własnych różnych ię- 

biorstw. у > 
Niski poziom cen w wewn trz kraju—to nietylko poprawa zolóae. 

nia najszerszych rzesz pracowników, 
aie zarazem i najlepsza ochrona celna 
dla samej produkcji przed zagraniczną 
konkurencją oraz największa siła 
ekspansji _ gospodarczej polskiego 
handiu nazewnątzz, 

W Polsce ceny hurtowe, a szcze- 
gólnie detaliczne wzrastają, w niektó- 
rych dziedzinach powyżej parytetu 
europejskiego. Ooecnie już opłaca 
Się sprowadzać żyto i wieprzowinę 
z Węgier. W tym stanie rzeczy rząd 
widzi się zmuszony poprzeć usiło- 
wania sprowadzenia tych produktów 
do Polski, jak to miało już miejsce z 
żytem przed dwoma tygodniami. 

Rada Prawnicza. 

„ Ministerjum Sprawiedliwości po- 
wiadomiło Prezydjum Rady Minist- 
strów oraz wszystkie Minisierja, że 
projekty ustaw i rozporządzeń Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, mające być 
rozpatrywane na  nejbiiższej sesji 
Rady Prawniczej, winny być na» 
desłane najpóźniej do dnia 21 b. m 
  

Internat T wa „Przyszlošė“ 
nA ucroj szkół średnich. Zamkowa 5. 
rzyjmuje wpisy na rok  szkoln 
1926—27, Opłata 80 zł. ESA  
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Pokaz rolniczo-hodo- 
wlany i przemysłu lu- 

dowego. 
Głębokie, 17-go0 września. 

— Korespondencja Słowa — 

16 września, korzystając z czwart- 
kowego targu, sejmik pow. Dzisień: 
skiego zorganizował pokaz. W o- 
grodzie miejskim zgrupowane zostały 
eksponaty należące do działów: 1) 
produkcji rolniczej; 2) przemysłu lu- 

dowego (roboty tkackie, haft, kra- 

wieczyzna it. p; 3) koni bydła. Dwa 

pierwsze działy ulokowano w pawi- 
lonie teatru letniego, nawiasem mó- 
wiąc bardzo udatnie obmyślonego 
przez burmistrza p. Snarskiego, ko- 
nie zaś i bydło rozmieszczono obok. 

Poranny. typowo jesienny deszcz 
koła południa zaćmienia słońce, a o' 
chotnicza orkiestra Ściąga przyjezd- 
nych drobnych, średnich i większych 
rolników do zainteresowania się po: 
stępem całorocznej pracy półroczych 
„chleborobów* Rzeczypospolitej. 

Wsród przyjezdnych z Wilna spo- 
tykamy znajome twarze więc Naczel- 
nika Rolnictwa p. W. Szaurawskiego, 
więc ze Związku Kółek Rolniczych 
inspektora p. E. Taurogińskiego p. 

J. Czerniewskiego, jest — również 
przedstawiciel Kółek Tow. Rolniczego. 

Rozpoczynamy zarządzanie pawilo- 

nu gdzie szczególną Uwagę zwraca 

sadownictwo p. Ant. Borowskiego z 
fol. Radziuki Il z gm. Szarkowskiej 
demonstrujące jabłka z jabłoni szcze- 

pionych na Syberyjskiej dziczce. O- 

bok owoców oglądamy gałęzie drzew 

z charakterystycznemi  jabluszkami 

syberyjskiemi w niektórych gatunkach 
przypominających nasz dłóg. P. Bo- 
rowski chętnie daje szczegółowe wy- 

jaśnienia z hodowli tej nowej od- 
miany, zaznaczając wielkie znaczenie 
wskutek odporności na mrozy drze- 

wek ze szkółki Radziuckiej. Nieco о- 
podal uwagę naszą przykuwają oko: 
powe wyprodukowane przez p. Jana 

Pietraszkiewicza z fol. Woronowa na 
osuszonych torfowiskach. Więc bru- 

kiew 2 szt. wagi 11 klg;; turnips 5 

szt.—11 i pół kig,; marchew 3 szt,— 
2 i pół; dalej idą buraki Ehendorfskie 
buraki półcukrowe, koński ząb. 

Wyjaśnienia daje sam p. Pietrasz 
kiewicz, właściciel 45 ha od którego 

powiadujemy się, iż. dłuższy czas 

przebywał w Ameryce, a wróciwszy 
do rodzinnej Dziśieńszczyzny stara 

się inicjatywę i energrję z za oceanu 

zaszczepić w sennem otoczeniu. Z 
wielką też satysfakcją dowiedzie- 

liśmy się, iż ten dzielny i sympatycz- 

ny fermer został nagrodzony dyplo- 

mem na wielki medal bronzowy, a w 

dodatku dostał 100 zł. zapomogi na 

na kupno opielacza „Planel*, я 
Dział przemysłu ludowego jest 

wprost zawalony miejscowemi — К- 

mami do tego stopnia, że panie za- 

jęte rejestracją nie mogą pracy po: 

dołać. Do godz. 11 zgłoszono 145 
kilimów! в 

Charakterystycznem jest — iż ża- 

dna z wystawczyń nie życzy Sprze« 

dzć swego wyrobu, a jednak dowie- 

dziawszy się o pokazie sejmiku įe- 
dna przed drugą śpieszy aby pochlu- 

bić się swoim talentem. Pracownia 

kursów żeńskich przy Kole Polek 

wystawiła roboty na szarem płótnie, 

bieliznę, suknie i hafty. Placówka ta 
od lat kilku kształci miejscowe dziew- 
częta wiejskie w liczbie około 20 

rocznie. 
Po za tem ogladamy okopowe # 

maj. Qzierce p. Z. Oskierki, owies 
Sobieszyński p. A. Sławińskiego z 
Chodorówki; wykę Krywieństą z 
działki pokazowej gminy Purpliskiej; 
końswi ząb osadnika p. B. Sinickiego 
z gm. Prozorockiej jak również z maj, 
Sielec p. E Kołłątaja; ten, kapustę, 
buraki i marchew z maj. Wańkow- 
Szczyzny G. i W. Korszków; okopo: 
we z wioski Muszkatowa p. A, Ko: 
zaczka; kapustę, miód i buraki p. 
I. Targowskiego. Pokežūe miejsce 
zajęło ogrodownictwo maj. Głębo- 
kiego p. Dymitra Suryn- Massalskiego 
którego kierownik p. Piasecki zupeł- 
nie słusznie nagrodzony został pier- 
wszą nagrodą za uprawę warzyw i 
przetworów warzywnych.Kończąc oglą- 
danie pawilonu należy wspomnieć 
o pizyborach mleczarskich, naczy- 
niach kuchennych jak i narzędziach 
rolaiczych. Blok wystawił Głębocki 
„Rolnik* Spółdzielnia Rol.-Handlowa, 

Drist koni reprezentowało 08, a 
krów 66 sziu*, które po za jedną 
oborą Ozierecką p. Oskierki zacho: 
wały swe incognito nie dając żad- 
nych wyjsśnień, ani co do właścicieli 
— ам majątków. Z koni mały me- 
dal srebrny otrzymał p. Adam Kor: 
sak z Prohowszczyzny znany amater 
i hodowca koni na całą Dzisień- 
szczyznę, za krowy srebrny medal 

otrzymał p. Z. Oskierko za krowy 
rasy miejscowej, buhaja rasy polskiej 
i młodzież wyprodukowaną ze skrzy- 

żowania w maj. Oziercach. : 
Reasumując ogólne wrażenie z 

Giębockiego pokazu nałeży podkreślić 
zamiłowanie które cechuje drobnego 
rolnika w  Dzisieńszczyznie, bez 
względu czy to będzie białorusin czy 

polak, do demonstrowania (pochwa- 

lenia się) owoców swojej pracy. Za- 
miłowanie to mądrze skierowane w 
stronę szlachetnego współzawod - 

nictwa na polu roiniczym może wy* 
dać wielce pożądany plon w kierun- 
ku podniesienia produkcji krajowej. 

Oceniając owoce pracy z okresu 
kilkoletniej odbudowy Dzisieńszczyz- 
ny, kraju o wybitnłe pastwiskowym 
charakterze, należy podkreślić bardzo 
nizki poziom hodowli bydła i koni. 
Wreszcie przy następnych pokazach 
należy organizatorom zwiócić spe: 
cjalną uwagę, iż pokazy powiatowe 
w pierwszym rzędzie winne uwy- 
puklać racjonalną produkcję — czego 
w Giębokiem nie widzieliśmy — gdyż 
najpierwszy produkt w całej Polsce 
pod względem produkcji lnu i sie 
mienia zademonstrował [en w dwuch 
wypadkach, siemienia zaś zupełnie 
nie było. 

‚ M. O. 
ŚWISŁOCZ. 

> 

— (x) Odezwy komunistyczne. 
W gminie Świsłocz, województwa 
Białostockiego w ostatnich dniach 
rozrzucono cały szereg odezw ko: 
munistycznyca adresowanych do 

młodzieży pracującej Białorusi Za- 

chodniej. W odezwach tych nawo- 
łuje się młodzież do akcji wywroto- 

wej i oderwania Białorusi Zachod: 
niej od Polski. В 

Władze policyjne są na tropie 
sprawców rozrzuzani tej bibuły. 
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Gimnazjum G. Kluczowej 
w Wilnie, Biskupia 12 — 5 

Poszukuje Nauczyciela 
lub Nauczycielki 

z historji do ósmej klasy włącznie, 

UBEZENNAMAKAMZKANAZWAM 

Poktosie prasowe. 

Przed paru dniami zacytowaliśmy 
dwa wyjątki z ariykułów <Vilnaus 
Aidas» omawiające nominację J. E. 
ks. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego na 
stolicę wileńską. <Vilniaus Aidas» 
pisało bardzo dużo © rzekomych 
krzywdach wyrądzonych  litwinom 
katolikom przez |.E. ks. biskupa Mi- 
chalkiewicza podczas jego rządów w 
djecezji wileńskiej nie przytaczając 
jednakże żadnych konkretnych fzktów, 
gdyż ich nie było. Nominację ]. Е. 
ks. Arcybiskupa  Jałorzykowskiego 
powitano wręcz wrogo wyrażając 
przekonanie iż «nic lepszego od no- 
wego arcybiskupa spodziewać się nie 
można zważywszy na uprzedaią dzia- 
łalność Jego w Sejnach». 

, Artykuł o którym mowa ukazał 
się w pismie litewskim w przeddzień 
ingresu co Świadczyło, że grupka po: 
litykujących litwinów nie zaniechała 
swej taktyki jątrzenia i wprowadza- 
nia do Kościoła polityki. 

. Zgoła inaczej—co trzeba podkre: 
Śić mž «Viliaus Aidas» ustosunkowa- 
lo się do ] Е ks. Arcybiskupa Jai- 
brzykowskiego inne pismo litewskie 
wydawane w języku polskim p. t. 
„Życie Ludu”. W sprawozdaniu z 
uroczystości ing.esowych czytamy: 

— Wyznajemy szczerze, iž wieść e wy- 
znaczeniu na arcybiskupą wileńskiego ks, 
Jałbrzykowskiego, jako kandydata, wysunię: 
tego przez endecję polską— początkowo па- 
pełniła serca mieszanej ludności tutejszej 
głębokiem niepokojem. 

Dziś, jednak, gdy ujrzeliśmy go z bli. 
ska, żywimy nadzieję, że młody arcyzasterz, 
z oczu którego tryska życie i niespożyta e* 
nergja, który chętnie mówi w każdym języ- 
ku swych diecezjan, który mimo że nie zna 
języka białoruskiego, po przemówieniu ks. 
Stankiewicza powiedział mm <dziakuju» — 
potrafi chyba zjednać i zadowolnić wszy 
stkich katolików naszego kraju. 

5. 

Z pogranicza, 
Zatrzymanie przemytników. 

W nocy z dnia 17 na 18 b. m. 
Patrol K. O..P. zatrzymała w okolicy 
wsi Tymonowicze gminy  Dokszyc- 
kiej, pow. Dziśnieńskiego, 8 osobni- 
ków, którzy usiłowali przekroczyć 
granicę z Polski do Rosj iz towarem, 
mimo iż linja graniczna jest w tym 
miejscu piinie sirzeżoną. Przemytnicy 
sądzili, że uda się im pod osłoną 
ciemnej, jesiennej nocy przemknąć 
niepostrzeżnie do Rosji, zostali jed. 
nak wraz z towarem zatrzymani na 
granicy. Towar wartości około 100- 
złotych został skonfiskowany a prze0 
mytnicy odesłani do dyspozycji władz 
admimistracyjnych celem ukarania za 
usiłowanie przekroczenia granicy. 

Straż graniczna otrzymała ra: 
kiety, * 

Z pogranicza donoszą, iž kilka 
dni temu oddziały straży granicznej 
otrzymały większą ilość rakiet i pis- 
toletów rakielowych, celem częstego 
oświetlania linji granicznej, w związ- 
ku z wzmożonym stę ruchem prze 
mytniczym — oraz z powtarzającemi 
sią często napadami na posterunki 
sowieckie. Od tej chwili żołnierze 
bolszewickiej straży granicznej, mają 
ze sobą na służbę pikietową brać 
zawsce po 2 rakiety używać je w 
razie potrzeby. 

Ch. Krasnosielski 
-Lekarz - dentysta | 

ul. WIELKA 21. 

Ucieczka internowanych łotńków litewskich. 
Jak nam komunikują z Modlina, wczoraj wieczorem z are- 

sztu przy tamtejszem dowództwie obozu warownego, zbiegło 
2 ch internowanych lotników litewskich: podporucznik Mlutatis 
i kapral Grygorjusz Hajbrytas, którzy swojego czasu wylądowali 
koło: koszar im. Szeptyckiego w 

Władze wojskowe rozesłały 

Czy intrygi 

Wilnie. : 
listy gończe za zbiegami, 

niemieckie, 
PARYŻ, 18.IX. PAT. Paryski koreszondent Popolo d'ltalja i Messagero 

zarzuca korespondentowi niemieckiemu, iż przez różne tendecyjne wiadomoś- 
ci zaostrzają ostainią polemikę prasy 

Rokowania 
LONDYN, 18, IX. PAT. Konitet 

fraacuskiej i włoskiej. 

z górnikami 
wykonawczy związku górników 

postanowił odbyć w dniu 20 b. m. w poniedziałk narady poświęcone no- 
wytn propozycjom, 
Obecny projekt rządowy wysuwa na 

wysuniętym wcoraj w memorandum  rządowem. 
czoło żądania podjęcia normainej 

pracy we wszystkich kopalniach kraju na zasadzie prowizorycznego poro- 
zumienia okręgów. Rząd uzależnia 
projektu ustawy o powołaniu krajowego 
oświadcza przytem, iż odstąpityby od zamiaru powołania 

od tego wniesienia do parlamentu 
trybunału rozjemmczego. Rząd 

trybunału  roz- 
jemczego. Rząd oświadcza przytem, iż odstąpjiby od zamiaru powołania 
trybunału, gdyby przed wniesieniem projektu do izby ustawodawczej stro- 
ny osiągnęły porozumienie obejmujące wszystkie zagłębia węglowe 
kraju. 

Francusko-niemieckierokowania gospodarcze. 
GENEWA, 18.1X PAT. Jak słychać w kołach Ligi Narodów, fran- 

cuski minister Locheur ma się udać w końcu września lub na początku 
października do Berlira celem przeprowadzenia z rządem niemieckim ro: 
kowań. 

Hindenburg nie protestował, 
BERLIN 18. IX, PAT. Oficjalnie dementują tu wiadomość podaną 

przez socjalistyczną Pressedienst, wedie której prezydent Hindenburg 
miał zaprotestować przeciwko oddaniu głosu przez delegację niemiecką 
za Polską. 

Pierwszy Śnieg w Rosji, 
Według doniesień z Mińska, pisma moskiewskie podają, że w nie 

okolicach Rosji Europejskiej, spadł już pierwszy Śnieg. 

Konferencja graniczna. 
W dniu 17 b. m. odbyła się w 

pogranotrjada konferencja graniczna, 
siedzibie 11, osob: 
udział: komendant 

Pleszczenicach, 
w której wzięli 

osobpogranotrjada Pictr Szirow, komendanci komendantur pogianuczast: 
ków oraz w charakterze przewodniczącego Szczenskij Aleksander oficer 
do specjalnych poruczeń przy komisarzu Sudorynie do spraw wojskowych 
B. S. S$. R. tematem obrad było: 1) zabezpieczenie od sabotażnej akcji 
ze strony ludności białoruskiej, od czasu do czasu robiącej formalne wy- 
pady na bolszewicką straż graniczną 2) system współdziałania z mężami 
zaufania i rezydentami po stronie polskiej - oraz 3) polepszenie stosunków 
żywnościowych w szeregach boiszewickiej straży granicznej. 

  

Pierwszoizęuny. 

ZAKŁAD KRAWIECKI 
w Wilnie ul. Wileńska Nr 32 m. 2, 1 

Stanisława Krauze 

z włas nych tak i z powierzonych materjałów podług ostatnich fasonów. 
piętro. Wykonywa zamówienia jak 

  

lokalu Szkoły Pisania na Maszynach, 

Program obejmuje następujące 

BUCHALTERJA ( 

Prywatne Roczne Kursa Handlowe w Wilnie. 
Zarząd powyższych Kursów koncesjonowych przez Min. W. R. į 

O.P. egzystuących od r. 1919 zawiadamia, iż zapisy na Kursa na rok 
biezący przyjmuje sekretaijat Kursów we wtorki i piątki w godz. 12—2 w 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz, od 6 — 9 wiecz. 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka Handiu 
i Prawoznawstwa. 

Jako przedmioty dodaikowe będą wykladane; 
Stenograija, Nauka Pisania na Maszynach, oraz języki Angelski, 

Francuski 1 Niemiecki. 

przy ul. Mickiewicza 22 — 5. 

przedmioty* 
OGÓLNA HANDLOWA. 
BANKOWA, 
PRZEMYSŁOWA, 3 
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Przerwanie lotu 
porucznika Orlińskiego 

Onegdaj wieczorem około g. 9 ej rade. 
szła do Warszawy telegiaficzna wiadomość 
© przerwaniu przez por. Oriińskiego lotu 
powrotnego Tokio— Warszawa, Z telegramu 
tego wynika, że przymusowe lądowanie por, 
Orlińskiego w okolicy miejscowości Byrka, 
283 kim. od Czyty, było połączone z takiem 
uszkodzeniem aparatu, że o dalszej drodze 
mowy być mie mogło. Przy współdziałaniu 
pomocy, przybyłej z Czyty na telegraficzną 
prośbę por. Oriińskiego, uszkodzony aparat 
załadowano na wagon, który wysłano w 
drogę powrotną do Warszawy. Por. Orliń- 
ski wraz z sierżantem Kubiakiem w dniu 
dzis'ejszym pociągiem kolei traussyberyj- 
skiej rozpoczął podróż powrotną przez Mos- 
kwę do Warszawy, 
„W ten spesób przerwany został wspa- 

niały lot, podnoszący lotnictwo polskie па wyżyny prawdziwych wysiłków zdobycia 
powietrza. Świetne, rekordowa wysiłki osią. 
gnięte przez por. Orlińskiego podczas lotu 
do Japonji, umaiejszyć nie meże splot taj- 
funów 1 wiehur, które zwalczył świetny loty 
nik polski w przelocie z Tokio do Korei. 
Kaiastrofalne „te sjawiska atmosferyczne, 
które sprawiają, że w okresie jesiennego 
porównania ania z nocą ulega przerwaniu 
łączność nawigacyjna między archipelagiem 
jspońskim a stałym lądem azjatyckim, prze: 
awyciężone zostały przez por. Orlińskiego, 
który mimo huraganów przeleciał przez 
morze Japośskie. Widocznie jednak ta wy- 
cserpująca walką nadwyrężyła aparat, który 
odmówił dalszego posłuchu woli znakomi- 
tego lotnika. 
gg Pe świetnie udanym raidzie zeszłorocz. 
nym płk, Rayskiego lot por. Orlińskiego 
stanowi w historji lotnictwa znakomity czym, 
który przewyższa wszystkie dotychczasowe 
próby zdobycia powietrza Azji, Należy bo- 
wiem pamiętać, że poprzednik por. Orliń- 
skiego ma tej linji, francuski lotnik kpt. Pel. 
letier D'Olsy zgóry zrezygnował x powodu 
zupełnego fizycznego i nerwowego wyczer- 
pania z powrotnego lotu Tokio—Paryż, por. 
Orliński zaś uległ żywiołowi, który unieru+ 
chomił jego samolot, 

Nowy rekord. lotniczy Polski. 
Daia 25.ViI! b. r. na lotnisku Mo- 

kotowskim w Warszawie kpt. pilot 
Bolesław Stachoń z Ilgo Myśliw- 
skiego Pułku Lotniczego ustanowił 
nowy rekord. światowy, szybkości 
wznoszenia się na wysokość 6.000 
mtr., ustalając czas wznoszenia się 
na tę wysokość na Il min. 20,8 sek. 
i bijąc w ten sposób swój własny 
rekord osiągnięty w tym roku we 
Francji (poprzedni rekord 14 min, 
38 sek.), 

Lotu tego dokonał kpt. pilot Sta- 
choń wobec wyznaczonej z ramienia 
Wojskowej Centrali Badań Lotni- 
czych Komisji, zaapatrzony w prze- 
pisowe instrumenty i sprawdziany, 
na samolocie Spad 61 z silnikiem 
Hispano Suiza 500 KM, 

Fatalny stan zbiorów 
na Białorusi Sow. 

. , Według otrzymanych źródłowych 
informacji, ogłoszonych przez komi- 
sarjat ludowy do Spraw rolnictwa 
w Mińsku, tegoroczny stan zbiorów 
na terenie B. S. S. R. przedstawią 
się prawie katastrofalnie—w stosunku 
do roku zeszłego zbiory tegoroczne 
nie sięgają nawet 75 procent. Powo- 
dem tego jest brak nawozów sztu- 
cznych d fatalne zaniedbanie ziemi. 
Mimo. iż komisarjat ludowy wyasy- 
gūowal kooperatywom rolnym  wio- 
Sną r. b. 365.000 rb. na zakup na- 
wozów i ziarna siewnego — pienią- 
dze te w sposób zaiste tajemniczy 
znikły i prawdopodobnie przeszły do 
kieszeni członków zarządu i komisji 
rewizyjnych. W związku z tem na- 
wet poczynione w okręgu Samochwa- 
łowiczańskim szereg aresztowań wśród 
"jelkorów, którzy z zasady zajmują 
w <aoperatywach rolnych gminnych 
kierownicze stanowiska. 

  

„WIĘZIEŃ*. 
— Obrazek historyczny — 

Wrzesień.. pamiętny, na zawsze 

pamiętny miesiąc dla Francjil Do 

Skarbnicy francuskich _ wspomnień 
wiześniowych dorzuciła świeżo Liga 
arodów daię 10-września. Streseman 

wkroczywszy do sali obrad Ligi przez 

podwoje, na oścież otwarte, „zbliżył 
się do Brianda — i jęli obaj palić 
„fajkę pokoju”. Niebyło delegata, któ- 
ryby nie odczuł rzewnego wzrusze- 

nia patrząc na tę SCENĘ... : i 

A tersz zaś, gdy w nieco cieplej. 

szych niż nasz krajach nastąpiła naj: 
piękniejsza roku pora, panowie Briand 

i Stresemann, znałazłszy jakieś gnia- 
zdeczko u podnoża gór Jurajskich, 
może gdzieś w Charmanviliers, może 
gdzieś w Chćrezy, gdzieś gdzieby 
się mogli ukryć od oczu ludzkich — 
będą sobie gruchali... układając plany 
szczęśliwego odtąd współżycia. 

Może który z nich — siedząc na 
przyźbie chaty góralskiej o pogo- 
dnym słońca zachodzie — zamyśli 
się nagle, a potem podniosłszy oczy 
ku kamratowi palącemu opodal spo» 
kojnie cygaro, powie cichym głosem, 
jak ktoś, co obawia się spłoszyć wi- 
zję wspomnień: 

— A pamięta Ekcelencja, jak to 
było, akurat we wrześniu, pięćdziesiąt 
pięć lat temu? 4 

— Zkądže bym mėgt pamigtač?— 
odrzeknie łagodnie druga Ekscelencja. 
Niechże się Ekscelencja zastanowi! 

Wówczas pierwsza Ekscelencja 
powie: 

— No, tak; no, takl.. 
się.. To bardzo dawno temu... 

Rozumie 
Mnje 

tylko tak jakoś... nagle... stanęło przed Niemczech — więzienie 

oczami. : 

Zaczem druga Ekcelencja pošpie- 

szy wyrazić opinję, że istotnie dzi: 
wnie się plecie na tym Bożym šwie- 
cie. 

® 

Pierwszego września 1871-go prze- 
grana była sromotnie bitwa pod Se. 
danem. $ 

Na wzgórzu u wioski Frėnois, 
cesarz Wiłhelm otoczony sztabem, 

przyjął z rąk generał. Reille szpadę 
zdającego się na jego łaskę i nieła- 
skę cesarza Francuzów. Natychmiast 
dał pismienny respons... Akt był do- 
konany. Sedan s'at się. . 

Popołudniu 4go wrze śnia już 
była w Paryżu proklamowana repu- 
blika — i kraj, jak zwykle, poddał 
się bez oporu decyzji stolicy. Trzecia 
z rzędu republika francuska trwa do 
dziś dnia. 

\/ Niemczech — bezpośrednio po 
Sedanie — spodziewano się powsze- 
chnie, że wzięty w niedzielę cesarz 
Francuzów, rzucony będzie do jakichś 
akuratnych lochów więziennych, bar: 
dzo, bardzo dalekich np. od naszych 
wiłeńskich  Łukiszek.  Sfałszowana 
przez Bismarka depesza z Ems ucho- 
dziła wówczas za dogmat i Napo: 
leon Ill uważany był za jedynego 
sprawcę wojny. Nie wyobrażano tedy 
sobie w Niemczech aby jakiekolwiek 
względy mogły być stosowane wo: 
bec człowieka, co rozlał morze krwi 
ludzkiej. : 

Lecz mądrość polityczna Bismarka 

czuwała. Wielki organizator państwo 

wego zjednoczenia się Niemiec wła- 
śnie w morzu krwi ludzkiej wyjednał 
bez trudu u króla pruskiego, aby 

Napoleonowi zgotowane było w 
cesarskie. 

Im nadzwyczajniesze — tem lepiej! 
Wskazane było uczynienie .. pięknego 

gestu. z : 
Osadzono tedy eks-cesarzą nie 

w żadnych kazamatach Grudziądza 
lub innej jakiej twierdzy. jeno w oka- 
zaiym pałacu WilnemshÓhe, w odie- 
głości pięciu do sześciu kilometrów 
od hesseńskiego miasta Cassel. Wil- 
hemshóhe było lstnią rezydencją Ele- 
ktorów heskich, a w 1807 r. przeby- 
wał w Wiibelmshóhe, wśród nieopi- 
sanego splendoru monarszego, Sy- 
baryta i zbereźnik, król westfalski 
Hieronim. Dokoła stojącego na wzgó- 
rzu pałacu rozciąga się przepiękny 
park otwarty dla publiczności kasel: 
skiej, zwiedzany przez międzynarodo- 
wych turystów. 

Taki wybór „więzienia* wywołał 
w. całych Niemczech wręcz oburzenie. 
To ma być.. Święta Helena? To ma być 
ekspjacja za sprowadzenie na kraj włas: 
ny i ościenny klęsk tylu i okropności? 
Tylko hotelarze kaselscy zacierają rę: 
ce. 

Rvchło też dowiedziano się, że 
straż i czuwanie nad wiśźniem obej 
mie nie żaden Hudson Lowe iecz 
wytworny pod względem form to- 
warzyskich plac-komendant czyli gu- 
bernator wojskowy  Casselu, hrabia 
von Monts, otrzymawszy Instrukcję 
stosowania względem dostojnego 
więźnia jaknajwiększej uprzejmości. 
Zahuczało w prasie i przez czas dłu- 
gi obiegały po dziennikach całego 
Świata najosobliwsze wieści o „irakto: 
waniu* Napoleona Ill w W.lhelmshó- 
he. Kres ostateczny. wszystkim tym 
lsgendom położyło ogłoszenie dru- 
kiem dziennika v. Montsa (zmarłego 
w r. 1896) z czasów, gdy był cesar- 
skim „stróżem więziennym*. 

Hr. v. Monts nietylko z wielką 

skrupulatnością i, dodajmy, sumien: 
nością spisywał wszystkie, najdrob- 
niejsze nawet szczegóły, dotyczące 
przebywania eks cesarza w Wiihelms- 
hóhe od 1 września r. 1870 do 19 go 
marca r. 1871, lecz i swoje—wraže- 
nia. Cenne są. Dopełniają znakomicie 
lub polwierdzają historyczną charak- 
terystykę Napoleona Ill jako czło: 
wieka, * 

* 

Podczas ulewnego deszczu, póź: 
nym wieczorem, przybył więzień z 
pod Sedanu do Casselu—z ogromną 
świtą. Kto w Boga wierzył, przylą- 
czył się do niej, licząc na przyzwoity 
więzienny— wikt i opierunek. Uprzej- 
mość pruska nie kiadła tamy temu 
„garnięciu się* jeneralicji wojskowej, 
a nawet służby najróżniejszej liberji 
do osoby eks-cesarza. Srogi tylko 
był ambaras z rozlokowaniem tej ca- 
łej czeredu—w cesarskiem więzieniu. 
Na czełe Świty stał, jako pierwszy ad- 
jutant cesarza jenerał Costelneau; 
drugi adjutant był jenerał Ney, ksią: 
że de la Moskowa; trzecim  jenerał 
hrabia Reilie i t.d., i t.d., aż do dwu 
przybocznych lekarzy, osobistego se* 
kretarza, czterdziestu lokajów i 85 
koni. 

Dla samego eks-cesarza wydzie' 
lono cały apartament na pierwszem 
piętrze, z prześlicznym z okien wido- 
kiem. W gabinecie panowała nieod- 
miennie temperatura — wysoka; 18 
stopni Rćamura; tylko w takiej tem- 
peraturze pokojowej czuł się Napo- 
leon— dobrze, Wolno było więźniowi 
przyjmować każde odwiedziny bez 

anonsowania ich nawet hrabiemu v. 
Montsowi; wolno było przyjmować i 
wysyłać depesze szyfrowane. Wogóle 
nis były czytane żadne listy, wycho- 

dzące z Wilhelmshohe lub nadsyłane 
<więźniowi». Nikt ze świty cesarskiej 
nie był związany słowem honoru, że 
mie będzie usiłował zbiec, Wolso 
było jeździć do Casselu i bywać—w 
tsatrze. Ci i owi ze świty wybierali 
się nawet na polowanie. Okoliczni 
jednak obywatele ziemscy oświadczyli, 
że «francuzów» do towarzystwa swe- 
go nie dopuszczą, Tedy animusz 
myśliwski spalił na panewce. 

Służbę w Wilihelmshohe pełaiła 
liberją królewska pruska. Kawę i cze* 
koladę roznoszono rankiem panom 
ze Świty, rozlokowanym po piętrach 
pałacu lub w dependencjach pataco- 
wych. Snladanie o pierwszej spoży- 
wano wspólnie w wielkiej sali (dwa 
do trzech dań); obiad podawano o 
siódmej, podobnie jak śniadanie, bar- 
dzo wykwintny. Cesarz zastrzegł, 
aby wino szampańskie było wyłączo- 
ne. Rozlewano tedy tylko sherry, 
wino czerwone i białe. Świta siadała 
do stołu z szablami i szpadami u 
boku. Zabawiano się towarzysko w 
fumoirze, w sali gry i w sali bilar- 
dowej. W dwu salonach apartamen- 
tu cesarza piło czerną kawę paląc 
cygara; rozmawiano, czytano gazety. 
Cesarz palił papieros za papierosem, 
rzucając  niedopałki w  komiaek; 
czasem nie przerywając rozmowy, 
brał talję kart i machinalnie ciągnął 
pasjans. 

O dziesiątej, na EG 
i pół rożstawano się. Cesarz godzin 
jeszcze kilka pracował w swym ga- 
binecie, Studjował.. organizację ar- 
mji niemieckiej i na ten temat pisał 
dzieło naukowe. Do parku wychodzii 
niechętnie. Zastrzegł, aby nie czynio* 
no żadnych nadzwyczajaych „zarzą: 
dzen“, a wiedział, iż publiczność 
prześladować go będzie ciekawością 

swoją. Do Casselu też tylko razy 
kilka wyjechał, bawiąc w mieście 
krótko. 

Koszta utrzymania „dworu fran- 
cuskiego* w Wiihelmshóh e wynosiły 
miesięcznie 10,000 do 12,000 talarów 
(talar — trzy marki). „O<azało 
też — dodaje skrzętny hrabia Monts 
w. pamiętniku swoim — że wielce 
ucierpiało umeblowanie _ pałacowe. 
Francuzi przywykli obchodzić się z 
przedmiotami codziennego użytku 
mniej oględnie niż my, Niemcy..* 

Eks-cesarza — opowiada nam v. 
Monts (*) — cechowały: spokój, nad- 
zwyczajne panowanie nad sobą, wy- 
soki takt, niewyczerpana uprzejmość 
i monarsza grandezza przy ujmujące 
dobroduszności. Oczy łagodne, zmę: 
czone; ruchy powolne, ociężałe; nizki, 
przysadzisty, głowa i jedno ramię 
nieco w prawo przechylone, Zdrowie 
dopisywało; od czasu do czasu lekki 
tylko dokumz2* Kai Monts sądzi, 
że nie było się jeszcze rozwinęło cier- 
pienie pęcherza, które kres miało po- 
łożyć życiu Napoleona III, Wszak 
pod Sedanem spędził pięć godzin 
bez przerwy na koniu, a w Wilhelms- 
hóhe robił trzygodzinne nieraz prze- 
j<żdżki konno, 
,  Monts maluje nam Napoleona III, 
je:o marzyciela i fatalistę, Wciąż 

j=.;' że albo on= sam wróci na 
tron, abo zdoła tron odzyskać dla 
swego syna, W planach Bismarką 
leżało podjudzić na Francję jaknaj- 
więcej pretendentów do tronu; mnie. 
mał, że zamieszki, przez nich wznie- 
cane, dopomogą armji niemieckiej — 

*) Korzystamy z francuskiego przekładu 
ао pamiętnika; «La captivitė d 
Il en Allemagne>. Pazyż 1910, > 
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BILANS HANDLOWY 

województw wschodnich, 

(Patrz „Słowo" Nr,Nr. 175 — 178; 

183 — 187, 196, 198—200, 202—211, 
216 i 217). 

7. Wytwory przemysłu metalur- 
gicznego. 

a) Żelazo istal'kandlowe dowożo- 
ne były do poszczególnych  stacyj 

województwa Nowogródzkiego prze- 

ważnie z rejonu dyrekcjj Warszaw: 

skiej (590 tonn), następnie Radom- 

skiej —350 tonn, Wileńskiej—298 tonn, 

Z Katowic i Królewskiej Huty przy: 

wieziono 71 tonn. Udział poszegól- 

nych stacyj odbiorczych był nastęJu: 

jący: 
Stacje prze ю tenn 
znaczenia 

Baranowicze 399 
Lida 302 
Stonim 222 
Horodziej 156 
Stołpce | 14 
Nowojelaia 63 
Gawja 43 

Różanka 25 
Leśna 15 
Skrzybowce 10 
— 

Razem 1300 

Wywóz wynosił 391 tonn, w tem 

do innych województw 361 tonn, do 

Rosji (ze stacji Stołpce—30 tonn). 

Ujemny bilans wyraża się zatem 

cyfrą 988 tonn.4 

Obrót wewnętrzny był nieznaczny 

—nie notujemy go więc. 

b) Żelazo i stal surowe i w blo: 

kach walcowanych. Przywóz miał 

miejsce wyłącznie do Lidy, miano- 

wicie z Szydłowca 60 tonn i z Кгб- 

iewskiej Huty 45 tonn, — razem 105 

tona. Cyfrą tą wyraza się ujemny 

bilans w-wa Nowogródzkieg» w od- 

niesieniu do żelaza i stali—surowca. 

c) Żelazo i stal stare (niezdatne 

do użytku bezpośredniego: żelaziwo, 

złom, szmelc) Przywóz do woje- 

wództwa Nowogródzkiego z innych 

województw wynosił zaledwie 79 

tonn, w tem 69 ton do Lidy z Ware 

szawy i Wilna, i 10 tonn do Lacho- 

wicz z Wilna. Wywóz natomiast 

osiągnął cyfry 1653 tonn, czyli tylko 

o 73 tonny mniej niż z województwa 

Wiieńskiego. 

W eksporcie starego żelaza i stali 

poszczególne stacje województwa 

Nowogródzkiego odegrały następu- 

  

jącą rolę: 

Stacje prze:  zonn 
znaczenia 

Baranowicze 634 
Bohdanów 269 
Horodziej 169 
Sachowicze 155 
Nowojelnia 119 
Juraciszki 94 

* Ё!опіт ;‹11 
tołpce 

Niemen 45 
Pogorzelce 15 

Mołczadź 12 

Razem 1653 

W obrocie siasrym żelazem i stalą 

bilans handlowy był czynny w wy 

sokości 1574 tonn 

  

obezwładnić Francję. Tedy marzyciel- 
skie rojenia Napoleona podtrzymy- 
wał. Wysłał don nawet, do Wil- 
helmshóhe, emisarjusza swego, nieja 
iego Heliwitza. Miał on wybadać, 

czy Napoleon nie zdecydowałby się 
przy pomocy Bazaine'a i jego wojska 
wtargnąć do Francji, odzyskać koro- 
nę i zawrzeć pokó;, odstępując pzń- 
stwu niemieckiemu Alzację i Lota- 
ryngję. Eks-cesarz nie zgodził się, 
twierdząc, że nie utrzyma się wów- 
czas na tronie. Po zdobyciu Paryża, 
wahał się Bismark z kim prowadzić 
rokowania o pokój: z Napoleonem, 
czy z nieuznaną przez Niemcy rzecz- 
pospolitą francuską? Wezwał do Wer- 
salu pełnomocników eks cesarza, Na- 
poleoń pośpieszył delegować naj- 
pierw hr. Clary'ego, następnie b 
ministra. Duvernois. Obaj prowadzili 
rokowania niedołężnie, a Duvernois 
w dodatku.. spóźnił się. Tedy Bis- 
mark, wyczekawszy dziesięć dni na 
przybycie pełnomocnika Napoleona 
Ill, zaczął układy z Juljuszem Favrem, 
przez ćo Niemcy uznały pośrednio 
rzeczpospolita. Ostatnim w Wil- 
helmshóne wysiłkiem Napoleona, w 
celu odzyskanie korony, było ogło- 
szenie odezwy do narodu francuskie= 
go, proponującej—plebiscyt! Daje to 
miiarę... złudzeń, którym dawałdo sie- 
bie przystęp więzień z Wilnelmshóhe. 

końcu opanowata eks cesarza 
zupełna apatja. Przewidywał zawarcie 

„ "otnego pokoju; przewidział ko: 
mune Marzył już tylko o wydosta- 

. niu się z „niewoli*. Zdawalo mu się, 
że osiadłszy w Anglji podejmie z 
powodzeniem kampaiję pretendenta 
do tronu. 

Odwiedzin przyjmował „więzień* 
mnóstwo. Pewnego dnia zjawiła się 
nagle w Wilhemshóhe, przybyła pro: 

«- 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODKICH 

Obrót wewnęćrzuy był nieznaczny 

zaledwie 59 tonu, nadanych ze stacyj 

Bieniakonie—10, Pogorzelce — 27 i 

Bohdanów—12, do stacyj: Lidy—22 

tonny, Horodzieja—15 i Lachowicz — 

18 tonn. 

Zygmunt Harski, 

(DECEN> 
BSETTSAE TRS LZRTERII MA 

Sziaki wodne woje- 
wództwa wileńskiego, 

Ogromne znaczenie szlaków wod- 
nych, odgrywających tak wielką rolę 
w życiu gospodarczym Państw. u nas 
niestety ciągle jest jeszcze w zanie- 
dbaniu. Wpływają na to najróżnorod- 
niejsze okoliczności, głównie niemożli- 
wość wykorzystania ich z racji braku 
odpowiednich umów z państwami 
sąsiedniemi, a więc i braku zaintere- 
sowania. Będziemy narazie mówili o 
roli rzek województwa wileńskiego 

Mamy dwa szlaki wodne: иа 
z dopływami: Rybczanka, lłja, Usza, 
Żejmianka, Poddubianka, Mera i Wi- 
lejka i Dźwina z dopływami jak 
Dzisna i Drujka. 

Wilja mogąca służyć jako droga 
dla komunikacji pasażerskiej oraz 
towarowej tak wewnątrz Państwa, jak 
i tranzytowej mało jest dotychczas 

Łotwy, który wzrasta stale. 
Na Dźwinie z dopływami spła- 

wiono w r. ub. 71096 tonn drzewa 
podczas gdy w roku 1923 zaledwie 
28.707. 

Nurtami zaś Dzisny powędrowało 
do Łotwy drzewa polskiego: w r. 
1923—18900 tonn, 1924—12.602 i w 
1925—23921. 

Widać więc, że tam gdzie istnieją 
odnośne umowy między Rządami 
Państwa sąsiadującego, a naszego, 
zostały zawarte ruch wodny ożywia 
się znacznie i rokuje wyrażne ko- 
rzyści dla Skarbu Państwa, 

„, Wielki czas aby sprawą tą zajęto 
się energicznie—dotąd dala się tylko 
zauważyć passywność sfer zaintere- 
sowanych. Tyle o najbliższych nam 
sziskach wodnych podajemy tu za: 
ledwie garść drobną uwag i spostrze- 
żeń nastręczających się w związku 
z tą żywotną kwestją, 

„Na zakończenie w celach informa: 
cyjnych zaznaczyć należy, że w 
związku ze zwiększającym się tabo- 
rem żeglugi na Wilji wyłoniła się pa- 
ląca kwestją budowy przystani (zimo- 
wisko) w Wilnie. Budową tej przy- 
stani zajął się miejscowy Zarząd Dróg 
Wodnych. Plan jest już sporządzony 
i jedynie brak odpowiednich kredytów 
zatrzymuje rozpoczęcie prac. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Sprawa przewaloryzowania 

wykorzystana. rzedwojennych pożyczek Wi- 
Ruch komunikacyjny, prócz pod- г e AM ‚ Кис L leńskiego Banku Ziemskiego, 

miejskiego Wilno—Werki, niema wi- która tak dużo wywołała protestów i 
doków większego rozwoju z racji niezadowoleń, została już w kilku 
zamknięcia granic €wskiej i wobeckonkretnych wypadkach roystrzygnię- 
niedostatecznego uregulowania samej tą przez Sądy na korzyść Wileńskie- 
rzeki, natomiast przy odpowiednich go Banku. Tak np.: 
zabiegech możliwy jest rozwój że- Sąd Apelacyjny w Wilnie decyzją 
glugi holowniczej dla przewożenia z dnia 7 lipca r. b. orzekł, że wnio: 
towarów na linji Wilno—Niemenczyn. sek Banku o ujawnienie w hipotece 
Ten system iransporiu byłby bez przewaloryzowanej pożyczki, poparty 
porównania fańszy niż, jak to jest poświadczeniem Komisarza Rządo- 
dotychczas końmi zwłaszcza, że wego tegoż Banku, posiada charakter 
większość towarów dostarczanych do i moc hipoteki prawnej i postanowił 
Wilna mogliby kupcy sprzedać loco wniosek Banku, złożony w księdze 
brzeg. Daje się iu zauważyć ostry hipotecznej dóbr „Iwacewicze*, pow. 
brak, łodzi ciężarowych niezbędnych Słonimskiego, własność Antoniego i 
do tego celu no i.. zainteresowania Julji hr. Jandziłłów zctwierdzić. 
się sfer gospodarczych. Sąd Okręgowy w Białymstoku 

W roku bieżącym zmontowane decyzją z dn. 2 lipca r. b. postano- 
zostały dwie t. zw. prądówki, służące wił sumę przerachowanej na złote 
do czyszczenia nuriu rzeki. Jedna z pożyczki pierwotnej wraz z sumą 
nich sporządzona w Zalesiu przez przerachowanych zaległych kosztów 
Zarząd Dróg Wodnych w Wilejce administracyjnych i innych zaległych 
pow. jest już w Wilnie i pracuje nad jnależności uznać jako dług obciąża 
wydobywaniem z nurtu: kamieni, pali ący nieruchomość, położoną w Bia. 
po zburzonych mostach, karczy it.p. łymstoku, a należącą do Herca No: 

Szlak ten jako tranzytowa droga 
mogłaby miec znaczenie dla spławu 
lasu ż Rosji do Kłajpedy przez tery- 
torjum Polski. Z racji jednak braku 
odnośnych umów kwes tja pozostaje 
na razie w zawieszeniu . 

Dopływy Wiiji nadzją się jedynie 
dla spławu drzewa i są w pewnej 
mierze wykorzystane. 

Nżej podajemy kilka cyfr ze sia- 
tystyki, z których widać że ruch ten 

° м latach 1923 — 25 nie tylko nie 
wzmaga się ale nawet zmniejsza się 
znacznie, a to z racji gnębiącego 
Polskę zastoju. 

Więc kiedy w roku 1923 ogólna 
suma spławu na Wiljii jej dopływach 
wynosi w tonnach 90738, 

do 44.169. 
Cyfry te są aż nadto wymownie 

i komentować je nie zachodzi po- 
trzeba. ‹ 

Szlak wodny Dźwina z dopływami 
Dzisną i Drujką, splawny i zaglow- 
ny, služy dla ruchu tranzytowego do 

sto z Chislehurst, eks cesarzowa Eu- 
genja i zabawiła „u męża* dni kilka. 
Mac Mshon, zakapturzony  rojalista, 
nie chciał za nic złożyć wizyty w 
Wilhelmshóhe. Natomiast wzięci do 
niewoli marszałkowie: Canrobert, Ba: 
zaine i de Boeuf sami uprosili rząd 
pruski, aby pozwolono im odsiady- 
wać więzienie—w Cassel, przy boku 
eks-cesarza, Otrzymywać mieli, jak 
wszyscy uwięzieni wyżsi wodzowie 
francuscy, prnsję miesięczną, wyno- 
szącą 25 tałarów. Bazaine pensii nie 
przyjął. Przybyła z nim do Casselu 
żona,Śliczna, młoda kreolkn—w po: 
ważnym stanie, Dziecko urodziło się... 
na ziemi francuskiej, gdyż kiika wor- 
ków ziemi, przywiezionej naumyślnte 
z Francji, rozsypano pod łóżkiem 
pani marszałkowej, 

, Trzej marszałkowie wręcz niena- 
widzieli siebie wzajemnie i nie ukry- 
wali swych uczuć. Wogóle o otocze- 
niu eks-cesarza i o paniach z jego 
świty wyraże się v Monts wcale nie* 
pochiebnie. Lekkoduchy, zarozumiali, 
ignoranci, Książek z biblioteki w 
Wiłhelmshohe prawie nie tknięto. 
Spędzano czas na absolutnem prėž- 
nowaniu. Łudzono się, że Francja 
pierwszej lub później — zwycięży, 
Zdobycie Paryża spadło jak piorun z 
nieba na więzniów kasselskich i z 
Wilhelmshohe. Eks-cesarz górował 
znacznie nad swem otoczeniem; prze« 
rastai swych towarzyszėw niedoli 
predewszystkiem patrjotyzmem i tkli- 
wością szlachetnego i dobrego — зег- 
ca. O los np. więźniów wogóle fran- 
cuskich troszczył się nieustannie i 
wstawiał śię w listach do króla pru- 
skiego. Wspierał też ich hojnie ze 
swej prywatnej szkatuły, a wcale nie 
zasobnej. 

Wiadomo dziś, że Napoleon III 

to w 
1924 r. spada do 45,752, a w 1925 do 

towicza i Lejby Wygodzkiego. 
Wreszcie Wydział Hipoteczny 

Sądu Okręgowego w Białymstoku 
zawieszony przezeń wniosek o ujaw- 
nienie przerachowania pożyczki w 
księdze hipotecanej dóbr «Rudka» 
pow. Białostockiego  Joanny-Anny 
Potockiej, po złożeniu przez Bank 
odpisów planu. konwersji i odnoš- 
nych pism Ministra Skarbu, postano- 
wił zatwierdz'ć, 

Sprawy powyższe, jako typowe, 
służyć będą precedensami przy roż- 
strzyganiu wszystkich skarg dłużni- 
ków Wileńskiego Banku Ziemskiego, 
wniesionych do Sądów Okręgowych 
i Apelacyjnych. 

Co się zaś tyczy skarg, podanych 
władz administracyjnych, t. j. do 

Najwyższego Trybunału Administra- 
cyjnego na decyzję Ministra Skarbu, 
zatwierdzające plan konwersji i usta- 
lające wysokość opłat na koszta ad- 
ministracyjne, to rozstrzygnięcie ich 
aa prawdopodobnie w przyszłym 
roku. 

miał rocznie do rozporządzenia 27 
miljcnów franków, z których admini 
stracja listy cywilnej na wydatki 
swoje otrzymywała 22 miljong. Zo- 
stawało tedy w prywatnej szkatule 
cesarza 5 miljonów. Panował 18 lai; 
wydał tedy w ciągu tych lat 90 milj, 
franków. Z tych 90 miijonów pochło: 
nęły 72 miljony— cele dobroczynne 
i instytucje społeczne, które cesarz 
wspierał, a oczem zgoła nie wiedzia- 
no. Tedy osobiste wydatki cesarza 
wynosiły tylko miljon rocznie. Swoją 
drogą więźeń z Wilhelmshohe po: 
sładał osobistą fortunę, szasowaną 3 
—4 miljonów franków dającą docho- 
du 200000 fr. rocznie, Zarządał tą 
fortuną skarbnik cesarza Thėlin, któ- 
ry mu mniejsze lub większe sumy 
pieniężne do Wilhelmshohe prźywo- 
ziłzawsze mile witany. 

Cty udało się hrabiemu v. Monts 
«przeniknąć» Napoleona lil podczas 
licznych <audjencji», oraz rozmów 
sam na sam z eks-cesarzem? Zdaje 
się, że wrażenie jego ogólne po- 
twierdza opinię historyków. W  pa- 
miętniku Montsa mamy przed sobą: 
nietęgiego polityka (une mediocrite 
тёсопие — jak o Napoleonie Ill wy- 
raził się pewien dyplomata), marzy- 
ciela (um doux entetė, jak mawiała o 
synu królewa Hortensja), oraz dobre- 
go do gruntu człowieka, Pod obra- 
zem zaś „więzienia* w Wilhrimshohe 
możnaby położyć, jako podpis, zna- 
ny wykrzyknik zacnego klucznika 
Froscha z operetki «Fledermaus»: 

— Pyszne więzieniel 
z 

Dobiegały już jednak do końca 
piękne dni Aranjuezu, 

Stanął pokój; więźniów zwracano 
Francji; Napoleona lll też pora na- 

KRONIKA 
  

  

NIEDZIBLA 

19 Dziś Wsch. ać, 0 g. 4 m.21 

17 po św. J. Zach. ał. o g. 6 m. 57 
Jutro 

Eustach m, 

KOŚCIELNA 

— (o) Zmiana rozkładu wi- 
zytacyj kościołów pozamiejskich 
dekanatu Wileńskiego. Z powodu 
wyjazdu J. E. Arcybiskupa Metropo« 
lity Wileńskiego ks. R Jałbrzykow- 
skiego na ingres Prymasa Polski 
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego ks. A. 
Hionda, rozkład wizytacyj kościołów 
pozamiejskich dekanatu Wileńskiego 
ułożony został w sposób następu: 

lący: 
30X. Czwartek, godz. T ma rano 

wyjazd z Wilna do Mejszagoły (570- 
S2), przyjazd do Mejszagoły o godz. 
8ej o godz. 1 i pół wyjazd do Kor- 
wia przez Antoninowo (6 kim. droga 
prywatna), o godz. 5ej powrót do 
Wilna, 

1X. Piątek, godz. 7-a rano wyjazd 
z Wilna do Kaiwarji (szosa), przy- 
jazd do Kalwarji o godz. 7 i pół, o 
godz. 12ej wyjazd do Wielkiej Rze- 
Szy (droga prywatna); przyjazd do 
Wielkiej Rzeszy o godz. 12 m. 30. 
Po wizytacji powrót da Wiina. 

2X Soboła. Godz. Т:а rano wy: 
jazd z Wilna przez Mejszagolę do 
Dukszt, przyjazd do Dukszt godz. 
9.a, powrót tegoż dnia i tą drogą do 
Wilna, 

3 X Niedziela, Godz. 7a rano 
wyjazo z Wilna szosą Mejszagolską 
przez m. Oalin do Suderwy, przyjęzd 
do Suderwy o godz, 8 i pół, o godz. 
1] wyjazd do Szyłan (droga ргу- 
watnz), o godz. 2ej powrót do Su- 
derwy, o ;godz. б е] wylezd z Su- 
derwy do Wilna. 

4X Poniedziałek. Godz. 1 rano 
wyjszd z Wilna przez Wielką Rze- 
szę do Podbrodzia (30 kim. droga 
pół szosy; pół prywatna), noclep w 
Podbrodziu. 

5X. Wtorek. Godz. 8a rano wy- 
jazd do Jęczmieniszek, przyjazd do 
Jęczmieniszek o godz. Oej, godz, 
1а wyjazd do Olan, godz. 3a po- 
"wrót do Wilna. 

6X Środa Godz. Ta rano wy- 
jazd z Wilna do Porudomina, przy- 
jszd godz, 8, wyjazd do Czarnego 
Boru (Kaplica) o godz, l-ej, 6 godz. 
3iej powrót do Wilna. 

TX Czwartek, Godz. Ta wyjazd 
z Wiłaa do Rudomina, przyjazd g. 8, 
po nabożeństwie powrót do Wilna. 

8X. Piątek, Godz. 8a wyjazd z 
Wilna do Białej Baki, godz. 9 a przy- 
jazd, po nabożeństwie powrót do 
Wilna. 

9 Х Sobota Godz. 7a rano wy- 
jazd do Niemenczyna (szosa), przy- 
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jazd e godz. 8ej, o godz. 12 ej wy- 
jazd z Niemenczyna do Suran, 0 g. 
4ej powrót przez Niemenczyn do 
Wilna. 

10X. Niedziela. Godz. 8 ma wy- 
jazd do Nowej Wilejki, po nabo- 
żeństwie przez Mickuny i Wiluciany 
powrót do Wilna. 

— (x) JE. ks. arc Jalbrzykow- 
ski weźmie udział w uroczy- 
stościach Ingresu ks. prymasa 
Hlonda. Jak nas informują z kół misro- 
dajnych w dniach między 10 a 17 peź- 
dziernika rb. odbędzie się Ingres JE. 
ks. prymasa Hlonda w Poznaniu i 
Gnieźnie. W uroczystościach ingre. 
sowych w Poznaniu weźmie równiez 
dział JE ks. arc, Jałbrzykowski. 

FURZĘDOWA. 
— (t) Celowe zarządzenie 

Komendy miasta. Bezustanne uty- 
skimania mieszkańców ul. Bakszta 

prcf. Z iziechowski Marjan w ostat- 
nim czasie zapadł na zdrowiu, a mi - 
nowicie zachorował ną silny isjar. 

Jak się powiadujemy stan zdrowia 
JM. rektora Zdziechowskiego znacz- 
nie się polepszył w ostatnich dniach 
i obecnie rektor Zdziechowski prze: 
bywa jako rekonwalescent w swoim 
majątku Suderwa, gdzie spędzi czas, 
aż do przyjazdu JE. ks. arcybiskupa 
Jalbrzykowskiego do  Suderwy, w 
celu dokonaniu wizytacji miejscowe- 
go Kościoła. 

— (t) Nowowydane koncesje 
na imprezy artystyczne. Urzad 
Wojewódzki udzielił pozwoleń na 
prowadzenie następujących imprez: 
р. ]. Rymczakowi na kino objazdo- 
we, p. Wandzie Modzelewskiej na 
cykl poezjo koncertów, x któremi 
prelegenika myśli wyjechać w 
objazd wcjewództwa i wreszcie p. 
K. Jankowskiemu na wędrowny teatr 
magiczny. 

— (6) W sprawie długów ro- 
syjskich. Osoby, które niegdyś zde- 
ponowały w rosyjskich prywatnych 

znalazły nareszcie posłuch u władz |ub państwowych instytucjach papiery 

policyjnych, które ustanowiły stały wartościowe lub też sumy w gotówce 
posterutek przy hotelu Niszkowskie- mają jeszcze możność zameldowania 
go, miejscu jak wiemy nie cieszą" M diugu za pośrednictwem głównego 
się żbyt dobrą opinją z racji giełdy, urzędu likwidacyjnego Ostatecznym 
jaką urządzają tam niewiasty płoche, terminem zapisania pretensji w tym 
a natarczywe. Szkoda tylko, że ul. urzędzie jest 1 stycznia 1927 roku 
Św. Anny, która ostatnio była tere- po upływie powyższej daty wszelkie 
nem napadu rabunkowego (Sprawcy pretensje i prośby w tym kierunku 
ujęci i oddani pod sąd doreźny) PO- nie będą wzięte pod uwagę. 

mimo ciemności tam panujących nie Zarzgd związku oficerów 
jest strzeżona. rezerwy R, P. Ziem południowo- 

— (t, Kurs języka żydowskie wschodnich we Lwowie, rozwijając 
go dla Policji. Drugi trzech mie myśl wzajemnego zbliżenia i popie- 
sięczny kurs języka żydowskiego rania byłych kombatantów uprasza 
zorganizowany przy Komendzie wo: wszystkich oficerów i podoficerów 
jewódzkiej dia funkcjonarjuszy policji rezerwy, którzy wykonują jakikolwiek 
został już ukończony. || samoistny zawód (kupcy, przemy- 

Abiturjenci, którzy ukończyli kurs słowcy, rękodzielnicy, lekarze, inży- 
z wynikiem dodatnim przydzieleni nierowie, adwokaci i t. p.) o podanie 

zostaną do różnych oddziałów policji. swojch adresów z krótkiem oznacze- 
Kurs ten prowadził ebiturjent pierw- niem zawodu, pod adresem związku 
szego kursu st. przod. W. Czudzin. oficerów rezezwy we Lwowie ul. Ko 

MIEJSKA. pernika 4, celem umieszczenia tych 
— (3) Ilość: bezrobotnych 2a. dat w „Kalendarzu Oficerow Rezerwy 

; : a rok 1027. 
trudnionych przez magistrat. Ma- ы 
gistrat m. Wilna w czasie ubiegłego TBATR | MUZYKA, 
tygodnia zatrudnił przy robotach in- — Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 

westycyjnych razem 734 bezrobot: wystawioną zostanie po raz ostatni kroto- 
nych, a mianowicie przy robotach chwila Tristana Bernarda i Alfreda Athiesa 
drogowo inżynieryjnych 186 osób, <Figle polityczne». W rolach główniejszych 

ef; 2 wystąpią: St. Perzanowska, L. Pillati, W. 
przy kanzlizacji i wodociągach —373, Aka St, Purzycki, L. Detkowski, L, 
przy robotach wydzialu elektycznego Woitejko, T. Piwlūski i Ž,Opolski. 
—155 i przy różnych innych. Koszta 2 gie R: po = praz ze: 

ieta, wino ing» — skie- 
POZ zwa w tymże okresie go z J. Piaskowską, Z. Kusżlówną, E.Rych. 
Nė 24. łowskim, K. Wyrwicz-Wichrowskim i W, 

— (x) Rozpoczęcie robót ka Malinowskim, F. Žukowskim i L. Detkow* 
nalizacyjnych przy ul. Trockiej. skim, ; 
Magistrat m. Wilna w dniu wczoraj We wtorek ukaże się premjera doskona- 

szym przystąpił de robót kanaliza. a a Ac: Callaveta 1 Fiersa «Mit 

Sukna, bostony, kamgarny, krepy, welury i meltony, 

Wełny na mundurki i palta dła uczącej się młodzieży. 

cyjnych przy ul. Trockiej. 
Wobec czego też zatrudni jeszcze 

większą ilość bezrobotnych, 

OSOBISTA. 
— (x) Polepszenie się stanu 

zdrowia ]М rektora USB. Jak 
już donosiliśmy JM. rektor USB 

D.-H. Leonard Pikiel i Syn. 
ul. Wielka 28 WILNO ul. Wielka 28 
Po przeniesieniu się do obszerniejszego lokalu przy ul. Wielkiej 28 został 
zaopatrzony w materjały NAJNOWSZYCH DESENI i KOLOROW na 

mięskie i damskie palta, kostjamy i pokrycia. 

gatunków; 

Krė>e—flanele, flanelety. 
Towary bielizniane. 
Koce, kołdry i chustki. 
Firanki. 

CENY NISKIE. 

deszła—puścić w świat, gdzie go 
oczy poniosą. W Wi'hełmchóhe za 
panowała ogólna ec crpliwość Tem 
bardziej, że «v;uio się kompletnie 
monety, a "sygnowane przez Francję 
dla więźaiów t. zw. soldes de capitt- 
witć nie nadpływały. Na szczęście na 
owe soldes ofiarował zaliczkę.  Ble- 
ichoder. Zaalłazło się przeto czem 
pokryć pożegnalne—pour-boirey W 
pierwszych dniach marca Casseh 
Wiihelmshóhe toną w chorągwiach i 
iluminacjach nieustannych _ Niemcy 
wśród nieopisanego entuzjazmu świę- 
cą zwycięstwo swoje. Łuna iluminacji 
i huk wiwetów zalatują až pod bal 
kony cesarskiego —więzienia,.. A o 
rozkazie „uwolnienia więź ijów* jak 
nie słychać, tak nie słychać. 

Już atoli cesarz niemiecki wjeżdża 
tryumfalnie do Frankfurtu w powrot- 
nej drodze do Berlina. Monts śpieszy 
monarchę swego powitać. i—przy- 
pomnieć mu o dostojnym więźniu z 
Wilhelmskóhe. Lecz jeszcze we Frank- 
furcie toczą się długie deliberacje 
dyplomatyczne: jak wysłać Napoleona 
lil, przez Niemcy, na belgijską gra- 
nicę. Nareszcie cesarz Wilhelm daje 
Monts'owi dla Napoleona list własno 
ręczny (przepisany z terminki, którą 
zredagował radca Abeken, autor słyn- 
nej depeszy emskiej) i Monts śpieszy 
z dobrą wieścią do Wilhelmshóhe. 

Dziewiętnastego marca 1871, jak 
zwykle w niedzielę, Napoleon ze 
świtą całą obecny był na mszy od: 
prawionej w pałacu, w ednej z sal 
przeznaczonych na tymczasową kap- 
licę, Wszyscy byli na mszy, odpra- 
wianej w pałacu, w jednej z sal 
przeznaczonych na tymczasową kapli- 
cę. Wsżyscy byli w ubraniach cy: 
wilnych, Po spożytem w milczeniu 
krótkiem śniadaniu nastąpił wyjazd. 

ннНЕ ООО ооа — ЕННЕ АНО НтОНООДИКОНЕСУ ОСН 

Eks-cesarz schodził ze schodów  że- 
gnany przez całą służbę pałacową. 
Ofiarowano mu mnóstwo kwiatów, 
zza które najuprzejmiej  dziękowa 
Powozy potoczyły się do Casselu 
wśród podwójnego szpaleru żołnierzy 
"pruskich. Napoleon zachwycał się ich 
wyglądem. 

Ekstra pociąg czekał pod parą na 
dworcu. Zgromadził się na peronie 
iłum, lecz żadnej manifesłacji nie 
było. Towarzyszył eks cesarzowi 
v. Monts. Dano tež pociagowi eskorię 
w obawie nieprzyjaznych po drodze 
demonstracji. Nie było ich. Nawet, 
gdy pociąg wiechał w tłum ogromny, 
zgromadzony na dworcu w Kolonji. 
Z okien pociągu widać było miasto 
cąłe w chorągwiach i girlandach. Tu, 
w Kolonji czekał na Napoleona i 
tych z jego Świty, którzy mieli z nim 
dzielić „wygnanie*, pociąg belgiiski, 
Hrabia Monts zaczął się żegnać. W 
chwili, gdy wysiądał z cesarskiego 
wagonu, zaanonsowano księżną Ma- 
tyldę, siostrę cesarza, rozwiedziofńią z 
księciem Demidowem de San Donato. 
Księżna przybyła na spotkanie więźnia 
z Wilhelmchóhe, rzuciła się w ob- 
jęcia brata i rozpłakała się. Napoleon 
nie dał znać po sobie najlżejszego 
wzruszenia i niezadowolony był wi- 
docznie z siostrzanej egzaltacji. 

Gdy wagon cesarski zwekslowano 
na inne relsy, przywołał Napoleon 
raz jeszcze do siebie v. Montsa i, 
żegnając się z nim, polecił mu usilnie 
przypomnieć go pamięci J, Ces. Mości 
cesarzowi niemieckiemu, oraz Jej 
Ces. Mości cesarzowej i oświadczyć 
lch Ces. Mościom wdzięczność jego, 
oraz najkompleiniejsze zadowolenie. 

Pociąg belgijski ruszył, unosząc 
ess-'cesarza francuzów z niewoli na 
wygnanie. Gz; 

— Dzisiejsze predstawienie popołu- 
dniowe. Dziś o p 4—ej pp. Oraz ostatni w 
sezonie po cenac i zniżonych grany z. 
<Urwisr — Katerwy z Pillati w roli tylu“ 
łowej. 

Kasa czynna od g. 11 do $ bez przerwy. 

Komunikat. 
Dnia 16 września w Głębokiem w Io: 

kalu Domu Kresowego odbyło się organi: 
zacyjne zebranie Kola powiatowego Orga- 

gira Zachowawczej Pracy Państwowej. 
rzez zgromadzonych został wysłucha- 

ny p, Michał Obiezierski kierownik działu 
gospodarczego O, Z. P., którym zebranym 
pizedstawił 1 wyjaśnił deklarację programo* 
wą organizacji jak również jej statut, 

Zebranie jednogłośnie postanowiło 1) 
Przystąpienie do organizacji 2) Zatožėnie 
Dziśnieńskiego Koła Organizacji Zachowaw: 
czej Prący Państwowej, 2 Do Zarządu Kola 
wybrano na prezesa p, Aleksandra Sławiń* 
skiego, na wice -prezesa p. Ignacego Pru. 
sieckiego, na sekretarza p. Andrzeja Kiste- 
ra, na skarbnika p, Wacława Godlewskiego, 
Do sądu organizacyjnego wybrano pp. Sta- 
nisiawą hr. Mohla, Bohdana Kijakowskiego 
i Edmunda Kołłątaja. 

List do Redakcji. 
Szanowna Redakcjol 
Właściciele spółki malarskiej ie 

Józef Tomkiewicz, Jan Bienkuński i Jan 
Świetlikowski odremontowali i wymalowali 
wewnętiz kościół parafjalny w Wołkowysku 
w roku bieżącym. Komisją do przyjęcia ros 
bót powołana, przez Komiiet Remontu Ko 
ścioła w osobach ks. Bolesława Sperskiego, 
p. Korolewicza, art.—malarza, prof. rysim- 
ków Gimn. Państw. w Wołkowysku, p. A, 
Busińskiego—insp, Szkół Powsz., p. Pawęc- 
kiego— Burmistrza, p. Bronica, Dyr. Banku 
Ztemian, p. Kołosowskiego—obyw. m. Woł. 
kowyska, p. H. Kursana-Oponowicza--arehi- 
tekta powiatowezo i p Inż. Tyszki, orzekła, 
że roboty powyższej frmy Wileńskiej zosta 
ły wykonane Dez zarzutu, dobrze i sumien* 
nie, dlatego też Komisja wyraziła firmie pa, 
nów Tomkiewicza, B:eńkuńskiego 1 Świetli: 
kowskiego serdeczne podziękowanie za su: 
mienne wywiązanie się z zobowiązań Ko- 
ściół wygląda ładnie i poważnie, budząc o 
gólne zadowolenie. Styl ornamentów ściśle 
utrzymany. To też uważam za swój obowią. 
zek pomieścić powyższą ocenę Komisji w 
<Słowle» gorąco polecając firmę Wielebnemu 
Duchowieństwu naszej  Archidjecezji 1 a 
interesowanym braćlosi polakom. 

Ks. Bolesław Sperski. 
Kanonik i Dziekan Wołkowyskki. 

| szezepinia ochron 
przecio szkanatynowe 

w przychodni. 
ul TROGKA 2. 

Codziennie od 9 r. do 9 w: : 

  

  

  

ARTYSTA 
FOTOGRAF 

tel. 328. 

Antoni SKURJA: 
Wilno, Mickiewicza 7,      
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Ukończenie kursów lotniczych. 
Jeden z najważniejszych punktów 

programu Ligi O. P. P. jest szkole- 
nie personelu lotniczego, to jest pilo- 
tów i mechaników. 

Wykonując tę część programu 
Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wi- 
leńskiego L. O. P. P. uruchomił w 
swoim czasie przy Państwowej Szko- 
le Technicznej w Wilnie Kursa Lot- 
nicze o zakresie Kursów młodszych 
mechaników lotniczych. 

Wykłady odbywały się w godzi- 
nach wieczorowych w ilości 6 go- 
dzin tygodniowo, wykłady teoretycz- 
ne uzupelniene były  ćwiczenami 
praktycznemi, 

Dozór nad Kurssmi sprawował p. 
inż. M Świdziński Dyrektor Panst- 
wowej Szkoły Technicznej, wykładał: 
P. Stępiński (fizyka), p. inż. L. Jano- 
wicz (silniki), p.p. piloci rez. Rymkie- 
wicz i Wojewódzki (konstrukcje sa- 
molotów). W zajęciach praktycznych 
czynny udział braii pp. oficerowie i 
mechanicy eskadry stacjonującej w 

Dnia 3 

Października R. B. 

    

  

Miejski Kinemaiooraf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

  

i 
t 

  

Dziś będzie wyświetlany największy dziejowy film polski osuuty na tle bohaterskich 
walk narodu Polskiego z najazdem bolszewickim w 1920 roku == 

+ Ą EP « d t „Miłość przez ogień i krew“ my 
Główne postaci dramatu: Marszałek Józef Piłsudski, Generał Józef Haller, Premjer 

Witos, Ks. Skorupka, Lenin i Trocki, 
NAD PPOGRAM; Film reklama księgarni św. Wojciecha «Jak powstaje książka»- 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
KASA CZYNNA; w niedzielę 1 święta od godz. 2-ej, ma. 30, w powszednie dnie od godz. 4 m. 30, 
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 5-ej. 

  

   

  

N GA XM SZ Sz 

SSEASIEGEZEJ EIEREZEJEJ ESENESEZCZEZESEJI 
Klinika Uszno-Gardlana U. S. B. 

Wznawia przyjęcie chorych 
z dniem 21 b. m. 

Ambulatorjum Kliniki czynne od g. 10—12, 

oprócz dni świątecznych. 

PA ROZETA ESY SA С° A SA EASA IRSN r 
аы „2 ЕЬ В an Ko KOS EXE Bea Ša BEGER 

    

  

Biuro nauczycielskie 

   

ES 
Ba e» e 

Ea a © M, Bugińskiej ® m © 

Еа Wilno, uł. Jagielońska 7—8 
EJ Poleca nauczycieli, nauczycielki, wycho- 
E3 wawczynie francuzki i niemki. 

E3 2 РОКО)Е NA BIURO 
RA z frontow. wejsciem POTRZEBNE 
KA w Okolicy: ul. Wiłeńsk'ej, Zawalnej 
e lub Jagelrńskiej. Oferty do biura 

= BEBE ogłoszeń 5. Jutana, ni. Niemiecka 4, 
= telef. Nr 222   

  

Porubanku. 
Nzuka trwała do 29Vili r. b. w 

którym to dniu odbyły się egzam na 
przed Komisją złożoną z przedstawi- 
cie'i Komiteiu Wcjewódzkiego L O 
P. P, Stowarzyszenia Techników w 
Wilnie, ligó Myśliwskiego pułku | 
Lotniczego i 
na Porubanku. 

Z liczby 39 ciu słuchaczy, którzy 
zapisali się na Kursa do egzaminu 
zgłosiło się 23:ch. Egzamin zdali i 
uzyskali świadectwa pomocników me- 
chznikow lotniczych p.p. Boczkowski 
Jan, Chrzczonowicz Waciew, Cze. 
chowicz Kazimierz, Giedrojc Fran- 
ciszek, Haraburda Antoni, Jatowt Alek- 
sander, Karczewski Kazimierz, Łopu: 
szyński Zygmunt, Muzykowski Kazi: 
mierz, Paszkiewicz Edward, Pieiraszun 
Antoni,  Piliczenko Antoni, Wotk 
Czesław, Wasiutowicz Teodor, Brzo- 
zowski Władysław, Masslski Michał, 
Wiłłowicz Zygmunt, Sawicki Czesław, 
Mcenczulewicz Olgierd, Rynkun Bo- 
jesław, Lachowicz Józef, Gwozdow 
ski Jan, Pawłowski Józet. 

Dia absolwentów, którzy ukoń- 
czyli Kursa z wynikiem bardzo dob- 
rym, Zarząd Komiietu Wojewódzkie- 
go, stara się celem umożliwienia im 
dzlszych s' udów lotniczych o uzyska- 
nie wskansów w Szkole Mechaników 
Lotniczych w Grudziądzu. | 

Poczjąc powyższe do wiadomości 
Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 
Wileńskiego składa na tym miejscu 
gorące podziękowanie Panu Dyrek- 
torewi Świdzińskiemu, p.p. wykła- 
dowcom, orżz wszystkim tym, którzy 
się przyczynili do tak pomyślnego 
wyniku zorganizowanych Kursów 
Lotniczych. ża 

SPORT. 
Propagandowa wycieczka repre: 

zentacji szkół średnich. 

Drużyna piłki nożnej składająca się 2 
najlepszych graczy szkół średnich celem sze- 
rsenia propagandy sporiu zorganizowała 
meleńkie tourr ee obejmujące Lidę i Wołko* 
wyski 

Reprezentacja tzkół rozegiała mecze 
z reprezentecjami wspomnianych miesi nuzy- 
skując lrzy zwycięstwa a mianowicie w spo- 
tkaniu z reprezentżcją Lidy wynik 4:3 (3:0) 
i w dwóch spotkaniach z reprezentacją Weł- 
kowyska, w obydwóch wypadkach wynik 
3:1 — Zaznaczyć należy, że gracze nasi 
przyjmowani bzli nader serdecznie i presze- 
„4 O powtórzenie tour da. 

Przyjazd Warszawskiej «Legji>. 
Warszawska wojskowa drużyna piłkar- 

ska Legja przyjeżdża w następną sobotę do 
Wilna, aby rozegrać dwa mecze: w sobotę 
z Makkabi i w niedzielę z Pogenią. S 

Pogof na r2zie po stracie boiska jk 
gdyby opadła z chęci do dalszej pracy. Spro* 
wadzenie Legji jest tego wyraźnym zaprze- 
czeniem, co notujemy z przyjemnoścą ży: 
wiąc do, tego pracowitego, a skrzywdzonego 
zarządzeniem wyższych władz wojskowych, 
klubu szczerą symmpatję. T. 

eskadry stacjonującej 

  

Maszyna piekielna. 
„Kapitanie” niech mi pan da sło- 

wo, że nikomu nie powie tego, co 

panu teraz powierzę“. Kapitan Ne- 

uman patrzył nieufnym wzrokiem na 

młodzieńca, który o godzinie drugiej 
nad ranem kazał go zawołać z mo- 
stku  kspilėnskiego. «Musiaiby m 
wprzód wiedzieć co mi pan ma do 
powiedzenia» odrzekł, 

„Niech mi pan da słowo honoru... 
albo nic nie powiem, a za godzinę 
okręt pański wyieci w powietrze. I 
co mi potem zrobią? Jeżeli teraz. ża- 
łuję i wyrzekam się zemsty, żądam 
pańskiej pomocy, pańskiego słowa 
honoru". Czy młody elegancki czło- 

dsdawca Słanlicisw Moatiewies — Redakł e © 
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e KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul ZAWALNA 1 

Sprzedaż i zakup: 

Żyta 
Owsa 

E Jęczmienia 

B 
Soli. 

BEBUNEUSAENAM 
  

   
mianę matecji; 

Słynne od 45 lat w całym 

ZIOŁA z GÓRRARÓDD-1a LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- 
den. Dr Martin, Dr Hochtloetter i wielu innych wybitnych 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 

są niezastąpionym 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 
Zioła z gór Harcu D:ra Lauera usuwają cierpienia 

wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpieq'a hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu Dra Lauera zost:ły nagrodzone 
na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 
złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, 
Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

Cena pół pudełka zł. 
podwójne pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wypstrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmielna 49. 

usuwają oObstrukcję (zatwardzenie), 

RSS KTS TESTAI ESS SNS ERKSA AINA SRZRWAREZ SO RESZOOSZCOZE 

wiek nagle stracił zmysły? Nie wy- 
glądał wcale na to. W każdym razie 
leplej spełnić jego żądanie. „Dobrze 
więc” — rzekł kapitan — „jeżeli nie 
chodzi o nic takiego, © czem musiał- 
bym powiadomić władze ra mocy 
mej służbowej przysięgi, będę mil- 
сга Młodzieniec czekał chwile i 
potem rzekł: „„Kapitanie.. czy jeżeli 
ktoś żałuje i „czynnie przeszkodzi, 
zanim nieszczęście się stanie, czy 
wolny jest od kary?* 

— „Wolny, —Więc powiem pa- 
nu wszystko. Czy pan zna pana i 
panią Mason? Przed czterma tygod- 
niami obecna pani Masor: była jesz- 
cze panną Ireną Cook i była mcją 
narzeczoną! Potem pułkownik Ma: 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecką 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmonji. 

SESBEEBSBEBEBĖZ 

ZIEMIAN p” 

TELEFON 1—147 

Otrąb żytnich i pszennych EB 

   
RA1UJCIE ZÓROWIE 
Najsłynniejsz św at owe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/. chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną ' przyczyną powstania najroz: ' 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze. 

+ Czrgław 5 arwrwszi 

BSEDEUORZEEE CZYT ZTZOOKOTY PTZ ZOP REZ ZZOZ OC ZS PCE OTOK 

D. H. „Bławat Wileński" 
Wilno, Wilenska 31, tei. 382 

Mundurki dla uczni wszystkich szkół i płaszcze, ubrania 
mięskie robimy na zamówienia na raty na dogodnych 

warunkach. Poduszki sienniki i koce. 

Geny niskie. 

Ba SPÓŁDZIELNIA ROLNA a= TT RYTY Ч 
Nowootworzona Filja Sklepu Obuwia 

przy ul. Zamkowej 4 

g. Władysława Czaplińskiego 
Dominikańska 8. 

Poleca znane ze swej dobroci i elegancji obuwie 
męskie, damskie i dziecinne 

GAMAA Sania dt b duo buddy bada odka 

lo Matęk 
O fachowe 
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HR. NIEMOJEWSKI 

„Leczenie piue“ 
(Przyczynek do terapji gružlicy). 
ena 

1zł. WILNO, Królewska 1, 
Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego 
figla. 314). Konto P. K. O. 0.150 

E 
nym proszę się zwra- 
cać do Seminarjum 
Ochroniarskiego, 
Wjloo, Moniuszki 36, 

| Osobiście od 11 — 1 
codzien. lub piś- 

miennie. 

  

  

LECZNICA Św. JÓZEFA 
(Daw. hr. Przezdzieckiego). 

Nowy Świat, ul. Tyzenhauzowska 15, 
Oddział chirurg'czny prowadzi 

Dr. Józef Kucharski, 
Oddział oczny prowadzi 

Dr. Kazim. Dąmbrowski. 

Z PRZYCHODNIAMI: 
Dla chorych na oczy od godz. 12—1, 

> » chiruroicznych ad o. 1—3. 

  

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chi, 
rurgja jamy ustnej 

zniżka. 
W.' Z. P. 4503. 

  

    

OGŁOSZENIA 
Do „SŁOWA 

i do wszystkich pism wychodzą: 
tych w Wilnie i na prowincji 

O LKA młoda, 
p wykształc., wład., 

doskon. niemieo- 
kim, poszukuje posady 
w miejscu, lub na wy- 
jazd, biurowej, lub 
naucz. do dzieci. Ofer- 
ty do red, Słowa pod 

lit. A, M. 

oszukuje  miesz- 
kania z 3 — 4 
pokoi pożądane 

wśród miejsca. 
Łaskawe oferty skle- 
rować: Gaibarska 1, 
biuro G abowskiego, 

Sub, Lekarz. 

świecie 

  

na najbardziej dogodnych 
warunkach przyjmuje 

BIURO 
Reklamowe 

Stefana Gratowskiego 
w WILNIE 

ul. Garbarska 1 Telefon 82 

  

kazyjuie ROWER 
Lejtner—szoso- 
wy, lekki i 

bardzo mocny, uży- 
wany, w dobrym sta- 

nie do sprzedania. 
Wystawiony na sprze- 
daż w warsztatach A. 
Sznejlisa Mickiewicza 2 

1.50,     
Son przybył do Elmwood, 

ją, zakochał się w niej. On jest mil. wzruszeniem. Kapitan pobiegł lotem 
jonierem, ja zaś ubogim inżynierem. strzały do kajuty załogi wołając: 
Zdobył jej serce i ożenił się z nią, Boczman Juell!" 
Mnie odsunięto na bok, — ,„jJestem* — „Chodź pan ze 

zobaczył dzieniec padł na pokład wyczerpany 

Myślałem wciąż o zemście, o mną w tej chwibl* Obaj pomknęli 
straszliwej zemsciel Dowiedziałem do miejsca, gdzie leżały bagaże, 
się, że młoda para odbędzie pocróż „Gdzie jest skrzynia F, B. iX?* — 
poślubną do Anglji na okręcie „Poto- 
mac“. Wsisdiem i ja na okręt. Poś: 
ród moich kufrów znajduje się skrzy- 
п'а й 

Młodzieniec drżącemi rękoma za- 
czął szukać w pugilaresie. „Oto jest 
kwit bagażowy.. F. B. IX i dwie 
czerwone kreski... w tej skrzyni znaj- 
duje się csiemdziesiąt kilogramów 
ekrazytu i maszyna piekielna..“ Mto- 

F. B. IX z dwiema czerwonemi kres: 
kami, bo ja wiem może obok kotłow- 
m“. Po półgodzinnem szukaniu zna- 
leziono skrzynię. Kapitan razem ze 
zdumionym  boczmanem wynieśli 
skrzynię na pokład, 

Kapitan przyłożył ucho do skrzy- 
ni. Prawda, wyrsźnie słychać było 
fatalne „tik-tak, tik-tak'.  „Wyrzucić 
za barjerę". Plusk i „Pbtomac”  pły- 

Odorwiędział=s 2a agłossenia Zenon Ławiśnk!. 

  

ŁAGA O PORŁOC 
B chora wdowa, 

w wieku przedszkol- Administracja 

  

książkę wojskową i 
kartę 
przez P.K.U. Wilno na 

— imię Kisiela Andrzeja 

  

Sztuczne zęby. POrCE mieszkanie sześć pokoi 
lanowe korony. М! z kuchnią, łazeaką iz szyciem potrzebna 
ckiewicza 11—8. Woj! wszelkiemi wygodami, na wieś. Benedyktyń- 
skowym iurzędnikom uj, Zygmuntowska 20ska Nr. 2 Pensjonat 

  

Numer Łowiecki „Słowa” 
Poświęcony sprawom myślistwa na ziemiach wschodnich. 

4066666©66665666666G6686666668666698668080808306666666666 

Polecamy go łaskawej (G 

uwadze naszych 

Sz. Sz. 

jako okazję przy 

Inserentów 

zbliżającej się 

kampanii reklamowej, 

  

2-letnie KURSY EKONOMICZNO-HANDLOWE 
Polskiego Towarzystwa Krzewienia 

Wiedży Handlowej 

w Wilnie, ul. Biskupia 12, 
Zapisy przyjmuje i informacj 

w god>. 5 — 7 po południu de dn. 30 września. 

Wykłady w godzinach popołudniowych, 
Warunki przyjęcia: 6 klas szk 

ukończenie średniej szkoły zawodowej. 

  

  

NIE GZEKAJ 
póki inny Cię wyprzedzi. Napisz 
natychm ast, a otrzymasz książeczkę z 
wskazówkami, jak zmniejszyć wydatki 
dla siebie 1 i rodziny do minimum. 
Nie kosztem całorocznych oszczę dno: 
ści 1 poświęceń, lecz tylko praktyez- 
nym systemem, zaprowzdzonym w 
Anglji i Ameryce Ty możesz ele- 
gancko się ubierać i zdobyć przed- 
m oty domowe o użytku. Mała faty- 
ga—duży zysk. Na odpowiedź 20 gr. | 

znacz. poczt. adres: 

Tow. «PO T OM A> 
Warszawa 1, skr. poczt. 567—T.   

  

Górnośląskie w 
ę neįeps2ym gatūnku 

w różnych ilościach 
dostarcza [Dom Hand. Komisowy 

.а 
Ignacy Duchowski i S-ka 
Zawalna 21 Iok. 15 (od Drw. Rynku), 

*— ZREKHZEEHHEHHEEZHEHEEHA 

Potrzebny do Rakowa | 
ziemi wileńskiej nauczyciel (ka) 
gimnazjalny polonista oraz nauczyciel 
łaciny I nieraieckiego x pełnemi kwa- 
lifsacjami. Zetoszenia, Wilno, ul. 
Antokolska 54A, dyrektor, godz. 3—9 

wycho: literalnie nie mają co pracując na procentach. 
wawczynie do dzieci jeść Ofiary przy;muje Zgłoszenia do Blura rozpoczęła wydawanie 

Rekiamowego Stefana obiadów. Przyjmowa: 

<Słowa> Grabowskiego Od god. ne są obstalunki na 
10—12 p. Garbarska 1. 

ZGUBIONĄ ZDOLNA 
Ekspedjentka 
poszukuje posady w 
cukierni lub ekspe; 

dycji. Zgłoszenia do 
Administrecji <głowa» 

pod 1. U. 

APTECZKOWA 

  

  
  

Mob. wydane 

unieważnia się. 

  

Do wyna €cia   

m. 7 od 3—5 pp. Targowska. 

LL 22 

Skład Główny 
u Magistra J. Rawskiego, 
Warszawa, Marjańska 12. 
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nie dalej z szybkością dwudziestu 
czterech węziów. Kapitan spotyka 
niedoszłego zbrodniarza u stóp schod- 
ków, wiodących na mostek. „I jesz- 
cze coś kapitanie" — rzekł Francis 
— „oto ma pan 200 dolarów. Na 
taką sumę  ubezpieczyłem swoją 
skrzynię w pańskiej ajenturze. Ubez- 
pieczyłem ją jako zawierającą modele 
maszyn, W Plymoutch zażądam wy- 
dania swej skrzyni pan wyda mi 
200 dolarów za zaginiony Dagaź i 
wszystko będzie w porządku", — Ale 
right... I nie czyń pan takich rzeczy 
więcej!!'* W trzy dni później „Poto- 
mac", zgodnie z rozkładem jazdy, za* 
winął do Plyinoutch. Francis zażądał 
w ajenturze wydania skrzyni F, B. 

  

i Ekonomicznej 

i udziela Sekretarjat Kursów 

oły ogólno-kształcącej lub 
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Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. Wilnie 
przy ml. Wileńskiej Nr. 28 m. 5. zamieszka- 
ły, z godnie z art. 1030 UPC. podaje do 
wiadomości publicznej, że w dniu 22 wrześ- 
nia 1926 r. o godz. 10-tej rano w Wiine 
przy ul Adama Mickiewicza Nr 1 « bedzie 
się sprzedaż z licytacji należącego do Fran 
ciszki i Stanisława Majewskich majątku rue 
chomege, składającego się z umeblowania 
i pianina, znajdującego się w cukierni «Świ- - 
tezianka» oszacowanego na sumę zł, 1.054. 

Komornik 
(—) F. Legiecki, 

0000044400604664640604660640464404 

GŁOS monarchisty| 
TYGODNIIK POLITYCZNY, 
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY 

wychodzi w Warszawie 

Adres redakcji: 

Warszawa, Wiejska 11. Konto czeko- 
we 63673. Prenumerata kwartalnie zł. 2 

Cena pojedyńczego numeru groszy 20 

Do mabycia w kioskach „Ruchu 

KILKU ZDOLNYGH Po sruntowem odne Do wynajęcia 
wieniu lokalu, 1) pokoje mieszkalne, 

zrozpaczona akwizytorów (agen- Е i 

matka dwojga uczą: tów) dobrze prezentu: | = ž „ 2) sklep z mieszkaniena 

cych się Azai, które jących się znajdzie Jadłodajnia p ORCO Rf. Ga 

po powrocie ze szkoły  Intratną pracę Kresowa” Fade ge _ е 

    

O „SPRZEDANIA 
obiady zbiorowe i tolwark 50 ha 
e Adresz ul. „| dobrej ziemi,0- 

Zawalna 1 m. 2. Ziminy zasiano 15 cetn. 
metr zabudowania go: 
spodarcze dobre, ogród 
owocowy, 5 ha lasu 

    

1-2 umebl.pokoje 
nadające 'się dla dok przewaznie dębowego, 
tora, adwokata i t. p.3 kl, od Nowogródka 
do odnajęcia. Wileń- i kolej wązkotorowej, 

ska 47, m. 3 Wiadomość Nowogrėos 
ca w dek hotel Warszawski, 

L przyjmę na 
całkowite utrzy- 

manie (z zakładów Ną- 
zaretu si Czartoryscie- 
go). „Duży słoneczny czona  nauczy- 
pokój. Pomoc nauko-eielra po długoletnim 
wa, fortepjan, francu- pobycie w Anglji. Ad. 
ska konwersacja,bibljo- Mickiewicza 37 m. 17 
teka na miejscu, Uli. wejście od Ciasnej. 
Dobra Nr. 6 (w po: Dowiedzieć się między 
biiżu Uniwersytetu 3a 5-3. 
przy ul. Zakretowej) : 

upię 6—10 dzie- 
utynowana pra. | sięcin dobrej 
cowniczka biuro= ziemi od Wilna 
wa, b. nauczy: 410 klm., pożądane: cielka, poszukuje za: bniynki. Oterty pi- jęcia biurowego, semne Sosnowa 12: względnie posad ski 

nauczycielki. Posadź ELA: 
muzykę i rysunki oraz 
znajomość języka iran- 
cuskjego, Zgadza się 
Ba wyjazd Wolno, ul. 
Sierzkowskiego 25 

m. 19. 

— — 

  

————— 

ekcji angielskiego 
L udziela doświad= 

  

  

  

otrzebna  Kore- 
p gpondentka ze 

znajomością języ 
ka polskiego 1 niee 
mieękiego, znająca 

stenogrziję. Zgłaszać 
gubiorą dnia 1 Się: garbarnia |gnacego' 

Z sierpnia 1025 r. Sztraucha Wilno — 

książkę wojsko. Staro-Szlachtarna 6. 
wą jnwelidzką Nr 162 
--23 na imię Stanisła. 
wa Sankowėkiego rofesor  Peters- 

zamieszkałego W os, burskiego Kon- 
Dorażno, gminy Rot serwatcrjum 
żanka, powiatu Lidz- Mintowt-Czyż powró» 
kiego, , ziemi Nowo-cił i udzielą lekcji na 
gródckiej unieważnia fortepjanie. Skopówka 
wię. 11. Wejście z ulicy, 

  _ в— 

IX z dwiema czerwonemi kresami, a 
ponieważ nie można było skrzyni 
znaleźć, otrzymał 200 dolarów. Jesz- 
cze tego szsmego dnia Francis wsiadł 
na statek odbywający podróż da 
Nowego Jorku w ciągu czterech dni. 
Przybywszy do Nowego Jorku udał 
się do Muiual Inscurance Co, gdzie 
poprzednio jeszcze ubezpieczył swo» 
ją skrzynię z modelami maszyn na 
80 000 dalarów. Przedstawił zaświad- 
czenie ajeniury okrętowej, że skrzy» 
nia ta zginęła i odebrał 80.000. Zuch 
chłopak ten Francisl Bo. w skrzyni 
znajdowało się tylko stare żelastwo, 
oraz budzik, 

GH 
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