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Wiedeń, 22 września, 

Popowracali z Genewy koledzy- 
dziennikarze i po kawiarniach dzielą 
się z nami* nadlemańskiemi wrażenia- 
mi. W jeden głos uskarżają się na 
piekielne gorąco Najstarsi ludzie — 
mówią — nie pamiętają takiej w Ge 
newie temperatury wysokiej i takiej 
duszności — we wrześniu! 

— Trzeba było nie siedzieć w 
mieście i pływzć sobie po jeziorze 
byle swobodniejszą chwilą. 

Chwili takiej nigdy nie było. O 
wycieczce ani msrsyć! Co najwyżej 
popatrzyło się z Quai du Mont Blanc 
na wiecznie ośnieżomy Szczyt naj 
wyższej góry w Europie. Ale komuż 
wystarczy: daleki krajobraz! A wśród 
murów miejskich: często włoska spie: 
kota i duszność. Dopiero zaś w sali 
posiedzeń Ligil Żadnej wentylacji. 
Trochę się tylko rozsuwa niektóre 
szklane tafle stanowiące jej strop, 
lecz do sali napływa z zewnątrz 
ciepłe, cieżkie powietrze. Pomimo io 
delegaci uczęszczali na posiedzenia 
jaknajpilniej; co zaś -do Brianda i 
Chamberlain'a, to ani jednej sesji nie 
opuścili. 

Widok sali podobny zupełnie do 
widoku pierwszej lepszej europejskiej 
sali posiedzeń parlamentu Najbardziej 
egzotyczni delegaci — w zwykłych, 
pospolitych garniturach ogólno euro: 
pejskich. Sam nawet maharadža in- 
dyjski bez turbanu, bez sznurów pe- 
reł, w najzwyklejszym jasno-s7arym 
garniturze. Bohater filmu „Najmilsza 
żona mah*radży* o wiele piękniej 
wygiąda. Tylko jakiś perski książe 
paradował w czarnej karakułowej 
czapce. Cała to i dekoracyjność była 
posiedzeń. Któryś z kolegów prżypo- 
mina... niebieskie duże pióro u kape: 
lusza pani Lyttleton zasiadającej wśród 
delegacji angielskiej, .Pani Lyttleton 
jest namiętną przeciwniczką palenia 
opjum i za specjalność sobie obrała 
tępienie tego okropnego nałogu. 

Kuluary były zawsze niezmiernie 
ożywione. Kuluary to właściwie dwie, 
nawet niezbyt duże sale, które przed 
wojną stanowiły pokoje dla konwer- 
sacji hotelu Wictoria, łączącego się z 
Salle de la Reformation. W genew- 
skich „kuluarach* spotykają sią ze 
sobą, jak w parlamentach, członkowie 
obrad — i dziennikarze. Mnóstwo 
ogląda się znakomitości Świata poli. 
tycznego, a każda znakomitość u- 
grzeczniona i uprzejma. Można do 
syta napatrzyć się — władcom Świa- 
ta. Najwyższa, dyplomatyczna mię: 
dzynarodówka w kompleciel 

Oto rozsiada się w fotelu Briand; 
dobywa pudełko z papierosami i 
bierze ogień od którego z panów, 
którzy go nieustannie w _ kuluarach 
otaczaja. To dziennikarze. Z Briandem 
można rozmówić się w każej porze; 
niebyło wypadku, aby skoro tylko 
miał wolną chwilę, uchylił się od 
dania wyjaśnień. Natomiast do Cham- 
berlain'a mało kto odważy się podejść. 
Też bardzo uprzejmy... ale Anglja to 
zawsze Anglją Popatrzy tak, że ję 
zyka w gębie zapomnisz — zwierzał 
mi się z całą szczerością któryś z 
kolegów. Chamberlain w tym swoim, 
jakby nie na niego szytym garniturze 
w kraty, z wiecznym monoklem w 
oku, z twarzą jakby z grub:j skóry 
wycišnietą! A oto i Vandervelde bel: 
gijski minister spraw zagranicznych, 
starszy pan, łysawy, siwawy, w bi- 
noklach, bardzo uprzejmy i bardzo 
mądry; trzeba tylko głośno do niego 
mówić bo źle słyszy. Oto Grandi, 
włoski sekretarz stanu, szeroki w 
plecach, trzymający się jak wojskowy, 
Z dużą czarną brodą; inaczej sobie 
faszystę nie wyobrazić. Czy dostęp 
i do niego łatwy? Niezawodnie—on 
też ogromnie grzecznie odpowie na 
grzeczne zapytanie. Możta! Były pre- 
zydent Związku Szwajcarskiego, obec: 
nie szef departamentu politycznego, 
to znaczy szwajcarski minister Spraw 
zagranicznych, stojący na czele szwaj: 
carskiej delegacji. Motta! Mały czło- 
wieczek z ogromnie inteigentnym 
wyrazem twarzy; śliczna głowa, Uro* 
dzony w Tessinie tedy romańska w 
nim krew i kultura, ale też i były 
hejdelbergczyk. Mówi również Świet- 
nie po francusku. Kto wie, może naj 
znakomitszy mówca w całej Lidze 
Narodów i bardzo, bardze wybitna 
osobistość... : 

— A jakże z mieszkaniem było? 
Krucho, powiadają, w_ Genewie 

z mieszkaniem. Ciasno. O nėjmar- 
niejszy pokoik trudno, A ceny horren- 
dalne. Nic dziwnego. Taki zjazd. Liga 
Narodów zacznie niebawem wznosić 

dla siebie własną rezydencię, nieco 
już za miastem, w stronie cudnego 
Arjana-Parku. Hotele wszystkie były 
tego lata przepełnione, Wysocy, dy: 
plomaci mieszkali w łazienkach. Trze 
ba było pokój zamawiać na całe ty: 
godnie przed sesją Ligi. 

Posiedzenie plenum Ligi Narodów. 
GENEWA, 251X PAT. Zgromadzenie Ligi Narodów odbyło dziś 

przed południem posiedzenie na którem zajmow»no się w dalszym ciągu 
sprawami f'gurującemi na porządku dziennym Zgromadzenia. Porządek 
zawiera jeszcze 14 punktów. Radca związkowy Motta zreferował na 
wstępie w imieniu komisji prawniczej sprawę bezpieczeństwa i ograni- 
czenia zbrojeń. W imieniu komisj: rozbrojeniowej złożył sprawozdanie 
delegat jugosłowiań ki Markowic. Obzj mówcy wykazali wielkie znaczenie 
dla bezpieczeństwa układów locarneńskicn. Delegat Szwecji bar. Marxyon 
Wirtenberg oświadczył, że istnieją państwa jak no. Szwecja, które zawarły 
układy idące dalej niż układy locarneńskie. Niemniej przeto delegat 
Szwecji wila rezolucję i przyłącza się do zastrzeżeń tej organizacji. 

Przyjęta jednomyślnie sprawozdanie i wnioski komisji rozbrojenio- 
wej. Następnie Zgromadzenie załatwiło wniosek norweski w sprawie u- 
stalenia proporcjonalnego głosowzn'a przy wyborach do Rady. 

Po referacie przedstawiciela Danj: Zaide, który zwrócił się do Rady 
Ligi Narodów z prośbą o zbadanie tej sprawy, przyjęto rezolucję w tym 
sensie. Wrzeszcie delegat Francji Barthelemy złoży; raport w sprawie o- 
graniczenia działania Ligi Narogów, która to sprawa stala się przedmio- 
tem dyskusji Zgromadzenia naskutek wniosku lorda Roberta Cecila. 

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Narodów omawiano sprawę 
ograniczenia działalności Ligi Narodów. Lord Robert Cecil oświadczył, iż 
francuski delegaą Barthelemy wypowiadzjąc swe zdanie o wniosku angiei- 
skim oparł się na tałszywych podstawach. Następnie zabrał głos minister 
Benesz proponując odroc.enie powzięcia rezolucji w tej mierze do na- 
stępnego Zhromadzenia Ligi narodów. Zgromadzenie postanowiło zgod- 
nie, z wnioskiem d ra Benesza, odroczyć rezojucję w sprawie ogranicze- 
nia pola działania Ligi Narodów do nasiępnego Zgromadzenia, ponieważ 
sprawa ta nie mogła być obecnie dostatecznie wyjaśniona. Z kolei delegat 
Belgji de Brouquere referował sprawę mandatów. Sprawozdanie to zostało 
przyjęte do wiadomości bez rozpatrzenia spraw spornych. Delegat Nor- 

wegji Nansen wyraził ubolewanie, iż rozpatrzenie niektórych spraw 

w bardziej gruntowny sposób, nie było możliwe. Sprawozdanie i rezo- 
lucja zostały jednogłośnie przyjęte. Ostatnie posiedzenie Zg.omadzenia 
Ligi Narodów odbędzie się dzisiaj po południu. 

Ideały locarneńskie w polityce. 
GENEWA, 25 iX. PAT. Zgromadzenie Ligi Narodów przyjęło dziś 

rano rezciucję predstawioną przez delegata Jugosławji Markowicza, a 
wyrażającą przekonanie, iż zasadnicze ideały ukłaców locarneńskich winny 
być przyjęte za podstawę zasad polityki zagrznicznej każdego cywilizowa- 
nego narodu. Dalej rezolucja wyraża nadzieję, iż zasady te zostaną uzna- 
ne przez wszystkie kreje i jaknajrkchiej wprowadzona w życie przez te 
państwa, w ktorych inieresie leży zawarcie podobnych układów. 

"Na sezon jesienny 
POLEGAMY 

w wielkim wyborze 
" 1 PO NISKICH CENACH: 

Bieliznę trykotową męską, koszule biale i zefirowe, krawaty, kapelusze i 
wszelkiego rodzaju galanterję. 

Swetry i szale damskie, pończochy, beliznę damską i norymberszczyznę. 

Wysyłka zamówień na prowincję 

račiajalikovjey | 
A Ake: „Muchiawicza 16. 

    

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 — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOS$ZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

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

  

Oviata ocztowa uiszczona ryczałtem. 
w sprzedaży aetalicznej cena pojedynczego n-ru 15 groszy, — | 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca: 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

Drugi dzień przesilenia rządowego. 
Rekonstrukcja gabinetu prof. Bartla. Decyzja zapadnie w Druskienikach. 

Przesilenie obecne różni się za: 

sadniczo od poprzednich: 

1) Ustąpienie rządu nie wywołało 
żadnego zdenerwowania w stolicy, 

ani w kraju, ani na giełdzie; 

2) Parlament po obaleniu rządu 
nietylko, iż nie przystąpił do tworze* 

nia nowego gabinetu, lecz jest jakby 

zawstydzony izakłopotany swym dzia- 

łaniem. Żaden z organów stronnictw 
które w piątek obaliły ministrów: 

Sujkowskiego i Młodzianowskiego nie 
probuje nawet lansować jakiejkolwiek 

koncepcji, któraby zależna była od 

frakcji parlamentarnej. Przeciwnie ga- 
zety opozycyjne podkreślają, iż gdy- 

by Prezes Rady Młnistrów Bartel nie 
popełnił tego przeoczenia, do którego 

się przyznał, to jest zaznaczył wy- 

raźnie, iż wyrażenie votum nieufności 

jednemu z ministrów pociągnie za 
sobą dymisję rządu, toby Sejm nie 

głosował przeciwko pp. Sujkowskie- 

mu i Młodzianowskiemu. W ten 

sposób parlament i parlamentarne 

frakcje stwierdzają, iż do budowy 

rządu nie mają ami zdolności, ani 

ochoty, ani odwagi. 

3) Decyzja w sprawach politycz- 

nych nie wyszła z rąk Marszałka 
Piłsudskiego. To jest jasnem, tego 
nikt nie kwestjonuje. O losach takie- 
go czynnego gabinełu nie decyduje 
ani p. Bartel z towarzyszami, ani 

Sejm, tylko Marszałek Piłsudski. To 

jest w danej chwili jedyne prawo 

konstytucyjne polityki polskiej. Tego 
nie zmieni głosowanie w - sprawie 

pp. Młodzianowskiego i. Sujkow- 
skiego. 

Powyższe tak dalece jest pewnem 

iż wszelkie kombinacje wysuwane 

przez gazety w sobotę niewielkie 

mają znaczenie. Jedno z pism wysuwa 

nawet już koncepcję, że premjerem 
zostanie gen. Młodzianowski (7), 

oczywiście stanowi to pium  doside- 
rium pewnych kół i nic więcej, 
Również za fantastyczną należy uwa- 

żać pogłoskę o rozwiązaniu Sejmu. 

E_Przeciwnie—należy się spodzie- 
wać pewnej rekonstrukcji gabinetu 

  

położonych w różnych miastach Polski. 

W 1 półroczu roku bieżącego Towarzystwo zebrało składki: 

ZŁ. 1,616,964 
i wypłaciło odszkodowań w tym samym okresie czasu; 

14. 1,296,354 
Solidna likwidacja i szybka wypłata szkód. 

Umiarkowane koszta ubezpieczenia. 

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA: 

Bialystok, ul. Warszawska 9, dom .wl. Łódź, 
Gdańsk, Dominikswall 1, dom wł. Poznań, 
Katowice, Plac Miarki 1, dom wł. Sosnowiec, 
Kraków, Dunajewskiego 2, Warszawa, 
Lwów, Słowackiego 18, dom sil. Wilno,   

Warszawskie Tow. Ubezpieczeń 
Sp. Akc. zał. w roku 1870. 

Towarzystwo przyjmuje ubezpieczenia wszelkiego rodzaju ruchomości 
fabrycznych 4 miejskich od ognia, ziemiopłodów rolnych od gradobicia, wszelkiego rodzaju ruchomości 
i kas ogniotrwałych od kradzieży z włamaniem oraz transportów lądowych i morskich, 

Fundusze gwarancyjne Towarzystwa 

Zi. 10,000,000, 
ulokowane w papierach procentowych amerykańskich, angielskich i innych, oraz w 11 nieruchomościach, 

Dol. 216,589 

Dol. 66,072. 

Centrala Towarzystwa mieści się w Warszawie, Jasna 4, dom własny. 

Reprezentacje, i ajentury we wszystkich miastach Rzeczypospolitej, 

i nieruchomości rolnych, 

Piotrkowska 96, 
27 Grudnia 10, dom wł. 
Piłsudskiego 8, dom wl. 
Jasna 4 dom wl. 
Mickiewicza 17, dom wł.   

  

  

  

9
9
2
0
0
0
9
0
4
 

Słabym punktem rządu Bartla jest 

właśnie to, iż obaj zaczepieni przez 

Sejm ministrowie istotnie należeli do 

najgorszych. Minister Młodzianowski 

burzył i drażnił Wielkopolskę, bez 

wyreźnego celu i mijał się ze zrozu: 

miałą intencją dojścia do porozumie- 

nia właśnie z tą dzielnicą. 

Minister Sujkowski został grun= 
townie ośmieszony przez ogłoszenie 
cytat jego dotychczas nikomu  niez- 

nanego dzieła, z którego widać, iż p. 
Sujkowski jzst właściwie teozofem 
czy też spirytystą. 

Niezależnie od takiego czy innego 

obsadzenia stanowiska ministra wyz: 

nań religjnych i oświecenia publicz- 

nego, należy podkreślić, iż polityka 

przyszłego gabinetu jest zupełnie nie- 
zależna od tego, kto w niej będzie 

piastował godność Premjera, pozo- 
stanłę gabinet pod  przemożnym 

wpływem Marszałka Piłsudskiego. Po- 
lityka tego gabinetu pójdzie po linji 

uwzględniającej postulaty katolickie 
w kraju. Pod tym względem jesteś: 

my zupełnie pewni intencji Marszał: 

ka Piłsudzkiego. Dlatego też raczej 
należy się liczyć z ustąpieniem mini- 
stra Sujkowskiego. 

Kto będzie Premjerem? 
W sobotę Warszawa rozbrzmie- 

wała od okrzyków: «Prezesem Mini- 

strów zostanie p. A. Meysztowicz». 
Jakkolwiek karidydatury p. Meyszto- 
wicza żadna z gazet nie lansowala, 
alegnazwisko jego wysunięte jest ra- 

czej samo przez się przez sumię tych 

kwalifikacyj, które osoba reprezentuje. 
Tu jednak musimy —także zauważyć, 
iż i o takiej kombinacji decydowałyby 

Druskieniki i Wilno, a nie Warsza- 

wa, nie Sejm i nie pogłoski war- 

szawskie. 

Najprawdopodobniejsze jednak 
jest, iż Prezesem Rady Ministrów 

zostanie z powrotem dr. Bartel, który 

zrekonstruuje swój gabinet. Jak daleko 

pójdzie ta rekonstrukcja o tem w 
Druskienikach wiadome będzie jutro, 
a w Warszawie dopierc pojutrze. 

Cat, 

Okazja dla wenerologa. 

Mieszkanie w WARSZAWIE, w 
śródmieściu, 2 piętro, 3—4 pek., 

| przedpok., kuchn, wygody, do 
odstąpienia z mebl., urządz. kuch., 
z dobrze wyrob. praktyką— tylko 
kupującemu meble, Wiadomość: 
Warszawa, Chmielna 18—4, Mo- 

dzolewski, tel. 291 —17. 

  

  

  

Kursy malarstwa i rysunku 
2 wznowii;3 

Art. mal. A. Miedzyblocki.5 

Zapisy od podz. 1-ej do O ej. 
Plac katedralny, róg Mickiewicza 
16 wejście od placu 3 piętro. 

Jan Bułhak ;<;; 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 

: Сепу znižone, 

  

  

artysta 
foto- 

    
  

  

LEKCJI 
rysunku i malarstwa 

udziela artysta malarz W. Dunin- 
Marcinkiewicz lnf. i zapiny w «Оо- 
mu sztuki» Mickiewicza 23 (D. H. 
Mieszkowskiego) od g. 5—6 i pół pp. 
  

  

W SZKÓLE 

„Dzieeko Polskie* 
Stefanji ŚWIDA 

Jagiellońska 3 — 2. 
Zajęcia we WSZYSTKICH oddziałach 

rozpoczęte. 

Zapisy dzieci od 4 do 11 lat. przyj: 
muje kancelarja w godz. 12 — 2 pp.     i 5 — 6 wiecz. 

000000000000000000 

Czyś zamówił Ф 

już ogłoszenie Ф 

w Łowieckim Numerze% 
„dłowa*? 

O00000000000000000 

Ф 

Ф 
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W Sejmie 

WARSWA,25 IX. ZA (tel, wł. Słowa) 
W gmachu Sejmowym panują pusiki, 
Tak zwykle ożywione kuluary pod- 
czas przesileń rządowych nie przy- 
pominają niczem że rząd ustąpił. 
Czuć wyreźnie w atmosferze że cię- 
żar sytuacji nie znajduje się przy 
ulicy Wiejskiej a przeniósł się hen 
nad brzeg Niemna i Rotniczanki. 

Według przewidywań rozwiązania 
przesilenia należy się spodziewać 
najwcześniej w niedzielę wieczorem 
lub w poniedziałek po powrocie 
premjera Bartla z Druskienik. 

Wyjazd premjera Bartla do 
Druskienik 

WARSZAWA,?25./X. (Żel. wł. Słowa) 
Premjer Bartel wyjechał dziś wieczo* 
rem w tow izystwie min. Raczyń: 
skiego do Druskienik gdzie zabawi 
przez niedzielę. Powrót p. Bartla do 
Warszawy nastąpi w poniedziałek 
rano. 

ZKE 

Z Komisyi Sejmowych, 
Prace nad budżetem na rok 

1927/28. 
WARSZAWA, 25 IX. PAT. Sej- 

mowa Komisja Budżetowa odbyła 
swe posiedzenie dziś przed połud- 
niem. Na wstępie przewodniczący pos. 
Rymar (ZLN) oświadczył, iż uważa 
odroczenie komisji z powodu przesi- 
lenia gabinetowego za niewskazane, 
komisje bowiem wtedy bywają odra- 
czane podczas przesilenia, gdy udział 
rządu w danej komisji jest poirzeb- 
ny. Komisja budżetowa jednak ma 
zająć się obecnie jedynie zagadnie- 
niem rozdziału referatów budżeto- 
wąch na rok 1927—28 

Przewodniczący w imieniu Z LN. 
składa deklarację, iż klub jego nie 
będzie brał udziału w rozdziale refe- 
ratów. Podobną deklaracje złożyii 
przedstawiciele klubów: Zjednoczenia 
Niemieckiego, kl. Uxraiński i Biało: 
ruski. 

W głosowaniu referaty zostały 
rozdzielone w sposób następujący: 
budżet Prezydenta Rzeczypospolitej — 

- 

pos. Sliwiński (Str. Chlop.), Sejm i 
Senat — pos. Moraczewski (PPS), 
Najwyższa Izba Kontroli — pos. 
Bernard Hausner (Koło Żyd.), Pre» 
zydjum Rady Ministrów — pos, Po- 
lakiewicz (Str. Chłop.), M stwo Spraw 
Zagranicznych pos. Dębski (Str. 
Chłop), M-stwe Spraw Wewnętrz- 
nych — pos. Rusinek (Piast), M stwo 
Spraw Wojskowych — Pos. Kościałe 
kowski (Ki. Pracy), M-stwo Skarbu— 
pos. Michalski (Ch. Nar.). Renty, za- 
opatrzenia i emerytury — pos. Mo- 
raczewski (PPS), M-siwo Sprawiedli- 
wości — pos. Marek (PPS), M-stwo 
Przemysłu i Handlu — pos, Kwiat- 
kowski (Ch. Dem.) M stwo Koiei — 
pos. Chądzyński (NPR), M-stwo Rol- 
nictwa — pos. Kowalczuk (Piast), 
M-stwo Oświaty i Wyznań Religij- 
nych — pos. Kaczyński (Ch. D.), 
M.stwo Pracy i Opieki Społecznej— 
pos, Ziemięcki (PPS), M-stwo Robót 
Publicznych — pos. Ariur Hausner 
(PPS), M-stwo Reform Rolnych — 
pos. Poniatowski (Wyzw.). Referen- 
tem generalnym został wybrany pos. 
Byrka (Piast), który referatu nie 
przyjął. 

Po dokonauiu wyborów, prze. 
wodniczący oświadczył, iż. natych- 
miast po odesłaniu przez Sejm w 
1 czytaniu projektu budżetu na rok 
1927—28, wprowadzone będzie na 
porządek obrad komisji pierwsza 
część budżetu, tas aby komisja bud- 
żetowa mogła załatwić budżet w ter: 
minie przewidzianym przez Konsty- 
tucję. я 

Pozatem komisja przystąpiła do 
rozdziału referatów nad sprawo- 
zdaniem Najwyższej Izby Kontroli za 
rok 1025. Rozdziału nie dokonano. 

Przyjęto wniosek przewodniczącego, 
aby zgodnie ze zwyczajem, odesłać 
sprawozdanie do podkomisji. Podko* 
misję tę wybrano. W skład jej weszli 
następujący posłowie: pos. Rymar— 
przewodniczący, pos. Łypacewicz 
(Wyzw.), Michalski (Ch. D.), Ostrow- 
ski (Piast) i Kwiatkowski (Ch. D.). 
Następne posiedzeńie komisji od. 
będzie się dn. 30 bm. dla dokonania 
wyborów generalnego referenta bud- 

ф żetowego. Tegoż dnia zbierze się 
również podkomisja 5 ciu. 

  

Zapis na państwowy ogólny kurs 

RADJOTELEGRAFJI 
i RADJOTELEFONIJI 

przedłużony do 1-g0 października. 
Infor. Sadowa 25 wydz. teiegr. telef. 

Dyr. P. T,      



ECHA KRAJOWE 
  

Z ostatnich. dni. 
— Korespondencja Słowa — 

Wrzesień budzi 
miasta. 

Z chwilą powrotu młodzieży 
szkolnej, która do Grodna przybywa 
z pow. sokolskiego, augustowskiego, 
a nawet białostockiego, miasto rozpo- 
czyna nowe życie. Można Śmiało po- 
wiedzieć, że młodzież szkolna wywie- 
ra pewien wpływ na charakter grodu 
Batorowego. Szkolnictwo w grodzień- 
szczyźnie ma zapisaną chlubną kartę. 

Palmę pierwszeństwa w tym kie- 
runku należy przyznać Macierzy 
Szkolnej, w której się skupia całe 
społeczeństwo miasta i. wsi. Prócz 
istniejących państwowych zakładów 
naukowych, jak gimnazjum męskie i 

uśpione życie 

żeńskie i 2-ch seminarjów nauczyciel: 

skich, Macierz Szkolna utrzymuje 
Pryw. Gimnazjum męskie i Średnią 
Szkołę Handlową, ostatnio przekształ - 

coną na koedukacyjną. Szczególnie 

Prywatne Gimnazjum się rozwija, a w 

roku obecnym już się znajduje we 

własnym gmachu. Gimnazjum Macie- 

rzy obsługuje po większej części 

liczną dziatwę ze wsi, która w  pań- 

stwowem nie może znaleźć miejsca. 

: Prócz Państw. Szkoły Zawodowej 
Żeńskiej Macież utrzymuje Męską 

Szkołę Rzemieślniczą na Podolu. 

Należy zaznaczyć, że Macierz pro: 

wadzi akcję szerzenia oświaty poza- 

azkolnej, oraz ma do 20 szkół pow- 

szechnych w powiecie. 
Nic też dziwnego, że Grodno ро- 

siadając tak rozwinięte szkolnictwo z 

chwilą przyjazdu młodzieży przybiera 

inne oblicze, a wtedy życie pulsuje 
z podwójną energją. 

* 

We wrześniu rok rocznie rozpo- 

czyna się sezon teatralny, co też wy- 

wiera wpływ na miasto i stwarza 

odpowiedni nastrój. - 

Grodno na tyle zżyło się ze sceną, 

że obecnie nie można sobie wyobra- 
zić miasta bez stałego teatru. A prze- 

cież nie każde miasto kresowe może 

poszczycić się rozwojem sceny, jak w 

Grodnie, które w roku obecnym po: 

siada zespół „Reduty”*, oraz stały 

teatr wojskowy i teatrzyk „podkasa: 

nej Muzy* p.t. „Błękitna maska”, gdzie 

ostatnio występuje artystka z „Qui 

pro quo* p. Bolska. 
Na temat każdego nowego sezonu, 

wyboru nowej dyrekcji i przyjazdu 

nowego zespołu toczy się . namiętna 
dyskusje, nie tylko w prasie, ale na 
każdem miejscu 4 o każdym czasie. 
Wielbiciele sztuki oczekują uczt arty- 
stycznych i na temat zapowiedzianych 
sztuk wróżą o pożyteczności całego 
sezonu. 

„Reduta* zdobyła serca _grodnian 
na wstępie. Nigdy jeszcze tyle nie 
mówiono o teatrze, o sjuce, jak po 
wystawieniu przez dyr. Osterwy 
„Wyzwolenia*" Wyspiańskiego. 

Obecnie duże zaciekawienie budzą 
zapowiedziane występy zespołu wi- 
leńskiego, w którym znajdują się ulu: 
bieńcy naszej publiczności, że tylko 
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wymienić należy p. Piaskowską i p. 
K. Wyrwicz — Wichrowskiego. 

„Reduta“ zgotowala Grodnu jed- 
ną niespodziankę, że nigdzie „redu- 
towcėw“ nie widać i nie spotkać. A 
Grodno lubi gościć u siebie aktorów. 
Dlatego zupełnie słusznie nazywa się 
ich tutaj tajemniczymi „rycerzami*. 

A może ta „tajemniczość” dobra 
jest dla sztuki? 

Powiat grodzieński jest b. lubiany 
przez działaczy białoruskich, a szcze: 
gólnie przez posłów Taraszkiewicza i 
Wołoszyna 

Należy nadmienić, że jak tylko 
kióry z tych posłów zjawi się na 
wsi — odrazu praca ich przynosi re- 
zultaty. Tak ostatnio w Massalanach, 
w parku pałacowym, wywieszono 
komunistyczną chorągiew. 

W Grodnie dn. 19 bm. odbył 
się Zjazd białoruskiej „ktomady* 
Wołoszyn i Taraszkiewicz przemawiali 
i jak zawsze zażądali amnestji dla 
politycznych więźniów, podziału zie- 
mi większej własności bez odszkodo- 
wania i innych przeróżnych kwiatków 

«istinno moskiewskich», 
Poseł Wołoszyn, jak utrzymują 

przemawiał pod wpływem alkoholu. 
Na zjeździe wybrano komitet okrę- 

gowy. 
Przeciw wywrotowej pracy tych 

posłów władze nie występują z całą 
energją, poduszczjąc,że w powieciegro: 
dzieńskim «hromada» coraz więcej znaj: 
duje nieuświadomionych zwolenników. 

n. 

GŁĘBOKIE. 

(0 Starania o pożyczkę. W 
związku z zamierzeniem Magistratu 
m. Giębokiego wybudowania własnej 
elektrowni Msgistrat wystąpił z proś: 
bą do Banku Gospodarstwa  Krajo- 
wego o udzielenie miastu pożyczki w 
wysokości 20000 złotych celem za- 
kupienia nieruchomości dla umiesz: 
czenia tego przedsiębiorstwa. 

— (t) Redukcja sołtysów Wy- 
dział powiatowy Sejmiku Dziśnień- 
skiego mając na uwadze konieczną 
potrzebę przeprowadzenfa redukcji 
wystąpił do wojewody wileńskiego 
ż wnioskiem o zmniejszenie ilości 
sołtysów, co dało by się przeprowa 
dzić przy zwiększeniu obszaru gmin. 

Sprawa ta w najbliższych dniach 
zostanie zadecydowana. 

ŚWIĘCIANY. 

(t) Budowa elektrowni 
miejskiej. Miasto Święciany po uzy* 
skaniu środków przez wyzbrcie się 
pewnej ilości ziemi własnej, ma 
wkrótce przystąpić do budowy ele- 
ktrowni miejskiej, której projekt zo- 
stał już przyjęty, tak że o ile wzglę- 
dy formalne nie staną na przeszko- 
dzie możliwem jest uruchomienie tej 
eiekirowni jeszcze w roku bieżącym. 

‚ 

Zwycięsca przestworzy. 
Kpt. Orliński wylądował w War. 

szawie. 

WARSZAWA. 251X PAT. Dzś 
o godz. 14 15tej wylądował na lot: 
nisku Mokotowskiem kapitan Orliń- 
ski, który przeleciał przestrzeń War- 
szawa-Moskwa w rekordowym cza- 
sie 6 godzin 15 minut kończąc w 
ten sposób ostatni etap swego wspa- 
niałego totu Warszawa To kia-War- 
szawa. ; 

Kapitan Orliński przyleciał do 
Warszawy wcześniej niż się spodzie- 
wano dlatego też dopiero około godz. 
I5 ej odbyło się powitanie lotników 
przez przedstawicieli rządu z p. pre- 
zesem rady ministrów prof. Bartlem 
na czele i władz wojskowych z gen. 
Konarzewskim, Piskorem i pulkow- 
nikiem sztabu generalnego na czele, 
Przybyli również na powitanie przed: 
stawiciele dyplomatyczni Rosji So- 
wieckiej i Japonji attache wojskowi 
wielu państw, członkowie prezydjum 
LOPP oraz ilumy publiczności, które 
wznosiły entuzjastyczne okrzyki na 
cześć kapitana Orlińskiego i nadsier: 
żanta Rubiska, 

Bohzterski pilot o swym prze: 
locie 

WARSZAWA. 25.iX (PAT). Współ: 
pracownik PAT uzyskał u kpt. Or- 
lińskiego szereg informacyj o doko: 
nanym locie. Ogółem lotnicy przebyli 
22 tysiące kilometrów i znajdowali 
się w drodze 10 dni w pierwszą i 
15 w drugą stronę, Kpt, Orliński nie 
czuje się wcale zmęczonym i nie mę: 
czyły go również poszczególne etapy 
podróży. 

Nawet najdłuższy etap jedenasto 
godzinny najcięższa część drogi przez 
Ural w locie do Tokio oraz przez 
Japonię i nad Bajkałem w drodze 
powrotnej. W czasie lotu Warszawy 
w Byrkach koło Czity huragan u: 
Szkodził skrzydło samolotu. Był to 
krytyczny moment, który groził prze: 
rwaniem całego lotu. Znaleźliśmy 
jednak sposób odcinając część dru 
giego skrzydła dla dodania równo- 
wagi. 

W innym znów etapie powrotnej 
podróży urwało się nam Śmigło i tu 
jednak pozwoliliśmy sobie przywią- 
zując je poprostu drutem do aparatu. 
Od Orszy motor zaczął niedopisywzć, 
trzeba było stale naprawiać aparat. 
Jednym z niebezpiecznych momentów 
podróży było lądowanie w nocy w 
Kazaniu, gdzie z wielkina tylko tru: 
dem zdołaliśmy znaleść lotnisko. 

Najmilszym momentem w podróży 
został pobyt w Charbinie, gdzie tam 
tejsza kolonja polska witała nas z 
niezwykłą serdecznością, oraz w 
Tokio, gdzie lotnicy polscy podejmo: 
wani byli w sposób również uro 
czysty jak serdeczny. Na powitanie 
lotników polskich w Japonji wyje: 
chała flola torpedowców, Pobyt w 
Tokio był wypełniony licznemi 2- 
udjencjami przyjęciami, uroczystošcia- 
mi i t. d. . 
450:500004000654466600565554565560 

Żywe zainteresowanie i zadowolenie 
w kołach towarzyskich eleganckiego 
Wilna, spowodowała wiarogodna po: 
głoska o mającej się uruchomić w 
najbliższym czasie WIiEIKIEJ KA- 
WIARNI która urządzona ma być po 

europejsku i wytwornie. 
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Komuniści i szpiedzy © potrzasku. 
Jak to było. Kierownicy. Drogi wymiany wiadomości. Likwidacja sięci szpiegowskiej. 

Wykrycie składu bibuły komunistycznej. 

Syczewski—Ginko. 
Śledztwo w sprawie głośnej afery 

szpiegowskiej Syczewskiego o której 
wykryciu donosiliśmy przed paru 
dniami, zostało już ukończonne. Z 
obfitego materjału jaki w tej sprawie 
władze śledcze zebrały wyłania się 
obraz misternie skombinowanej sieci 
szpiegowskiej która swemi mackami 
ogarniała całe Kresy. Głównym  kie- 
rownikiem całej akcji był niejaki О п- 
ko mieszkaniec Prozorok, mający 
stały kontakt z „razwiedywem* w 
Mińsku i stamtąd otrzymujący dyrek- 

tywy i środki materjalne. 
Ginko od czasu do czasu sam 

zgłaszał się po odbiór t. zw. „towa- 
ru* i wzamian dostawał zadania do 
wykonania, 

G'ównym pomocnikiem Ginka był 
Syczewski, urzędnik działu mobiliza: 
cyjnego Wileńskiej Dyrekcji Kolejo: 
wej, który znów posługiwał się kilko* 
ma osobnikami © mocno podejrzanej 
przeszłości: Aleksandrowiczem, Su- 
lejmanem i Szynkarowiczem. 

Sieci szpiegowskie. 
Herszt bandy szpiegowskiej Ginko 

był świetnym organizatorem, jak wy- 
kazała wykryta misterna sieć punktów 
szpiegowskich, rozrzuconych we 
wszystkich ważniejszych miejsco - 
wościach. 

Na potwierdzenis tejczy wskazują 
również fakty umiejętnego doboru 
ludzi— przeważnie pracujących w biu- 
rach wojskowych i mających stycz- 
ność z aktami mobilizacyjnemi których 
posiadanie stanowi największą troskę 
rządów ościennych. 

Dotychczas wykryto cztery zasad* 
nicze drogi, któremi szły materjały 
szpiegowskie—z Wilna do Mińska— 
względnie innych punktów móń- 
skiego «Razwieduprs». 

Postaramy się w przybliżeniu je 
przedstawić. A więc: 

1) Wilno—Mołodeczno, Oiebokie 
—Prozoroki Połock — kierownik i 

dostawca materjału — Syczewski; 
2) Święciany — Giębokie — Pro- 

zoroki — Połock — dostawcy mate- 
rjału podoficerowie P.KU. w Świę: 
ciauach Morysiewicz i Abendowicz, 
Do zadań tego ostatniego należało 
również otwieranie nowych placówek 
szpiegowskich między innemi na 
poligonach 1 i 19 dywizji piechoty. 

3) Mułodeczno—Krasne nad Uszą 
Radoszkowicze—Mińsk. Dostawcami 
materjzłu szpiegowskiego byli: brat 
Ginki, pisarz w kancelarji 86 pp. w 
Mołodecznie i st. szer. tego pułku 
Pawłowski. Dawali oni wiadomości 
mobilizacyjne, informacji o przebiegu 
ćwiczeń, liczebności oddziałów, dys- 
lokacji i przeznaczeniu oddzielsych 
pułków w razie ewentuainej wojny z 
Rosją. 

4) Lida —Baranowicze—Stołpce — 
Mińsk. 

Likwidacja. 
jak się dowiadujemy dzieki gorliį 

wej pracy naczelnika Okr. Urz. Poli- 
cji politycznej p nadkomissrza Graf 
fai kierownika Eksp. Pol. Polit. kom. 
Nowakowskiego została banda osta- 
tecznie zlikwidowaną. Po  prze- 

prowadzeniu pierwiastkowego śledzt” 
wa prawdopodobnie w dniu dzi“ 
siejszym zostanie przekazaną cała 
sprawa do dyspozycji władz proku- 
ratorskich. 

Ogółem aresztowano 20 osób. 

Ważne dla ziemian 
Sp. Akc. PACIFIC 
Wilno, Jagellońska 10. Tel. 7-56. j 

udzieła pożyczek do wysokości 

miąkę, siemię Iniane, len i inne 

jej składach na dogodnych warunkach. 

  

Aleksander Biernacki, syn 
Bolesława i ś. p. Jadwigi z 
Ostrouchów, urodzony w 
roku 1907, poszukuje swego 
ojca oraz rodziny ojca i 

matki. 
Ktokolwiek by wiedział, 

gdzie się znajdują lub co się 
z nimi stało, proszony jest 
usilnie o przesłanie wiado- 
mości: poczta Szymanów, 
woj. Warszawskie, maj. Skot- 
niki—Aleksander Biernacki. 
  

60 proc. wartości pod zboże, = 
produkty zamagazynowane na 2 

oe pa 

9 Magistrat m. Wilna. 
O Poszukuje lokalu na kuchnię dla 
o inteligencji. Lokal winien być 
O położony w śródmieściu i skła- 
O dać się z jednej dużej lub dwóch 

mniejszych sal, obszernej kuchni, 
Q Składu na produkty i na opał, 
O Oferty należy składać Wice-Pre 
O zydentowi miasta Wilna p. Ło- 
3 kuciewskiemu w godzinach biu- 

rowych. 
Magistrat m. Wilna. 
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OSTRZEŻENIE. 
Ponownie zwracamy uwagę producentów drożdży na nasze wyłączne prawa do stosowania w produkeji drożdży 

sposobu prof. WOHGA, opartego na wynalazkach tego uczonego. 

Nowa afera komunistyczna. 
Policja polityczna otrzymała przed 

kilkoma dniami konfidencjalną wia: 
domość, że do Wilna :ma przybyć 
dwuch wybitnych działaczy komuni- 
stycznych z Warszawy — z trans- 
portem bibuły komunistycznej — by 
tu przeprowadzić specjalną akcję w 
kierunku odpowiedniego zorganizo- 
wania biura propagandy komunisty- 
cznej. W związku z tem poddano 
bacznej obserwacji podejrzane spe- 
lunki — w okolicy Dworca Kolejo- 
wego i ulicy Piłsudskiego i Nowo- 
grėdzkiej. Obserwacja dała nadspo- 
dziewane wyniki. Jakkolwiek zapo” 
wiedziani technicy komunistycznej 
partji nie przyjechali do Wilna — 
obserwacje dały taki materjał, że Wi: 
leńska policja polityczna, w nocy z d.24 
na 25 b. m przystąpiła do likwidacji 
gniazd komunistycznych urządzając 
formalną obławę na poszczególne 
punkty kolportażowe. 

Podczas obławy aresztowano 18 
osób podejrzanych o działalność wy- 
wrotową, odnośnie do których istniało 
już przedtem silne podejrzenie o u- 
prawianie rzekomej akcji wywrotowej. 

Między innemi aresztowano jed- 
nego z nauczycieli, który przyznał 
się, że jest komunistą i w sposób 

kategoryczny odmówił wszelkich 
zeznań. 

Jako ideowy komunista, stojący 
na pewnym poziomie  intelektual- 
nym zajmował wybitne stanowisko 
wśród omawianej organizacji. 

Rezultaty obławy przedstawiają 
się imponująco: -W ręce policji poli- 
tyczmej dostały się cenne dowody w 
postaci raportów, okólników, rozpo- 
rządzeń i przygotowanej do roz- 
rzucenia bibuły komunistycznej w 
językach polskim, żydowskim, rosyj- 
skim, białoruskim i litewskim wagi 
około 6 pudów. Według przypuszczeń 
policji politycznej udało się wpaść 
na trop centrali kolportażowej na 
okręg Wileński. 

Dalszych szczegółów ze wzlędu 
na toczące się śledztwo nie możemy 
podawać. Ograniczajmy się jedynie 
do stwierdzenia, że afera ta nie ma 
nic wspólnego ze świeżo zlikwido- 
waną bandą szpiegowską o której 
podajemy powyżej. 

" 90952990 

3 2 Mie szkowski : 

Mickiewicza 22 

KAPELUSZE "» 
Czapki UCZNIowskie; Szk, państw. Śr. 

1 OO. Jezuitów. 
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"2A44424224424442 
DRZEWKA: Jablonie 
do sadzenia poleca Zarząd 

DÓBR JASZUNY 
Poczta Jaszuny Ziemi Wileńskiej 

wysyłka natychmiast. 

  

„ZRZESZENIE PRODUCENTÓW DROŻDŻY" jest zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jako wyłączny właściciel patentów, wydanych prof, Wohlowi d. 9 
września 1924 r. za Nr. 568 i 3 kwietnia 1925 r. za Nr 1836, 20 marca 1925 r. za Nr 1794, a dotyczących sposobu dobywania drożdży prasowanych przy użyciu soli, filub kwasów mineralnych. 

OSTRZEGAMY, że wszystkich, stosujących bez naszego zezwolenia sposoby, określone w przytoczonych patentach, i gwałcących nasze prawa patentowe, ŚCIGAĆ BĘDZIEMY 
z CAŁĄ ENERGJĄ, a to zgodnie z art, 23, 24 i 25 Ustawy o ochronie wynalazków z dnia 5 lutego 1924 roku, 

    

Aleksander Fredro. 

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci i 

setną pierwszego wydania zbiorowe 
go komedyj. 

Rok bieżący jest podwójnie ro- 
kiem „jubileuszowym* dla Fredry. 

W roku tym minęło pół wieku 
od śmierci twórcy komedji polskiej. 
Umarł 15 lipca 1876 roku we Lwo- 

„wie po dokonanym żywocie, pełnym 
bogatych przeżyć, obfitym w wypad: 
ki, spędzonym na ustawicznej, z jed- 

ną dłuższą i paru mniejszemii przer+ 

wami, pracy pióra dla teatru, zawie- 
szanej pomadto z powodu epopei wo- 
jennej, której był uczestnikiem. 

W roku też 1926 mija lat sto od 
chwili ukazania się pierwszego tomu 
zbiorowego wydania komedyj Fredry, 
które to wydanie przeciągnęło się po 
rok 1838. 

„Jubileusz* ten przyniesie zapew 
ne niejedno studjum, niejeden _ przy- 

młody badacz lwowski, dziś najlepszy 
znawca komedjopisarza i tęgi krytyk 
literacki dr. Eugenjusz Kucharski, 
doceat uniwersytetu we Lwowie, 

Po znakomitych odczytach Tar- 
nowskiego о komedjach Fredry, 
studja Kucharskiego i częściowo Griin: 
thera, zwolna i dokładnie gromadziły 
materjał i budowały fundament pod 
sąd literacki o Fredrze. 

Rok 1917 staje się dla studjów 
nad Fredrą przełomowym. W roku 
tym wychodzi z druku kapitalne dzie- 
ło prof, Chrzanowskiego „O komed: 
jach Fredry*, oświetlające twórczość 
jego wszechstronnie, ujmujące ją w 
kategorje estetyczne sądu literackiego. 

O chwili tej, ai w czasach ostat- 
nich, zastęp fredrologów zwiększa się 
stale, tworząc ów piękny renenas 
twórcy komedji polskiej. 

Obok Kucharskiego, Giinthera i 
Chrzanowskiego, wydają wartościowe 
prace swoje Kielski, Borowy, Kallen- 
bach, Sinko, Briickner, Kleiner, Fol- 

czynek cenny do twórczości Fredry. kierski, Grrymała.Siedlecki, a  prze- 
Lata bezpośrednio przed rokiem 

„iubileuszowym:*, mniejwięcej od ro: 
ku 1917, zapoczątkowały, wspaniały 
w nowej iiteraturze naukowej rene- 
sans Fredry. 

Na długo przed rokiem 1917, 

dewszystkiem, Kucharski,| dzierżąc w 
tej pracy prim rozrzuca po czaso- 
pismach literackich fachowych i o- 
gólnych mnóstwo studjów, przyczyn* 
ków, artykułów i t. d. 

Ustala więc Kucharski tak ważną 
gdzieś lat dziesięć wstecz, rozpoczął kwestję, jak chronologię komedyj, 
studja swe nad Fredrą i jego epoką, bada wątki i zapożyczenia z komedyj 

obcej, ustala wzajemną zależność 
tych komedyj i t. d. Nie poprzestając 
ma tej pracy, wydaje w roku 1921 
równie kapitalne jak Chrzanowskiego 
dzieło p.t. „Fredro a Komedja obca* 
traktujące o stosunku komedji fred: 
rowskiej do komedji włoskiej w 
części pierwszej, w  drugiej—dające 
Świetny syntetyczny wizerunek du- 
chowy i literacki, wizerunek twórczy 
Fredry i Goldoniego. Po tej całej 
pracy przygotowawczej Kucharskiego 
należało oczekiwać dzieła, rekapitu- 
lującego wyniku badań. Dzieło to 
nie tylko przynosi opracowanie w 
całości dotychczasowych wyników 
własnej pracy autora, ale daje po- 
madto świetną syntezę porównawczą. 

I myliłby się, ktoby przypuszczał, że 
książka ta jest ukoronowaniem stu: 
djów Kucharskiego nad komedjopi- 
sarzem. Kucharski jest badaczem 
młodym i twórczym, a o Fredrze, w 
chwili rozkwitu nad nim badań ści- 
słych, da się jeszcze nie jedno po: 
wiedzieć, I jak gdyby na potwierdze- 
nie, że Kucharski niejedno jeszcze 
nam powie i przedstawi o Fredrze, 
pojawią się w obiegu księgarskim 
„Życiorys literacki" Fredry pióra au. 
tora, jako „odbitka ze zbiorowego 
wydania komedyj Fredry* w wydaw- 
nictwie zakładu narodowego imienia 
Ossolińskich, wydania mającego się 

ukazać niebawem. 
Zapowiedź szczególnie ciekawa 

z dwu powodów: ze względu na fakt 
nowego, siódmego, a właściwie ós- 
mego, wydania komedyj Fredry (tym 
razem wszystkich) i ze względu na 
osobę wydawcy—d-r Kucharskiego. 

Można być pewnym, że otrzyma- 
my wzorowe wydanie krytyczne, od 
którego, datować się będzie ścisła 
wiedza o twórczości jednego z kilku 
największych obok Moljera komedjo- 

pisarzy, twórcy czterech arcydzieł 
dramatycznych, jednego z najwięk- 
szych klasyków polskich. 

* 

A jakiż jest ów życiorys literacki 
i wizerunek duchowy Fredry w o- 
świetleniu Kucharskiego? 

Staje przed nami w całej barwie 
życia, człowiek pozornie niczem na 
wyróżniający się: ze starej rodziny, 
z wykształceniem domowem, czyli 
jak w tym wypadku niejakim, bo jak 
sam Fredro mówi o swoim nauczy- 
cielu i o sobie: „Pan Płachetko nic 
mie robił, nie robiłem i ja nic. Polo- 
wałem, jeździłem konno. Książki w 
„rękę nie wziąłem. Jeżelim co czytał 
to romanse*, Wyni« był ten, że 

„Byłem sobie, ot szesnasto- 
letnim, 

Zrzeszenie producentów drożdży. 

Pośród dwóch guwernerów 
nieukiem kompletnym .. 

To, czego nie dało wykształcenie 
domowe, zyskał w życiu praktycznem, 
gdyż Fredrowie: Aleksander i jego 
bracia «do wojaczki jedyni, w nau- 
kach mniej pilni», W roku 1809 wi- 
dziimy Fredrę w wojsku. <Odtąd — 
pisze — zaczęła się dla mnie szkoła 
świata, najpraktyczniejsza, 'najbardziej 
urozmaicona a zarazem najponętniej- 
sza ze wszystkich szkół, w jakich się 
mąmy uczyć doświadczenia», 

Przechodzi karapanję 1800 roku, 
tę <«tryumfalną przechadzkę dzieci, 
wracających w rodzinne zagrody» 
«odbywa» pokojowe  garnizonowe 
życie, pisze wierszyki pornograficzne, 
<irudne do powtórzenia choćby z 
tytułu». Z okresu służby wojskowej 
datuje się pierwsza miłość Fredry do 
pani Anieli Trembickiej. Po niej ma 
dziedziczyć imię, urok i czar boha- 
terka Slubów panieńskich, <jedna + 
najpiękniejszych — jak określa Ku. 
charski—postaci dziewczęcych w na- 

szej poezji», : 
Bierze poeta, jako kapitan—adju- 

tant —major udział w kampanji 1812 
roku i tu, w Wilnie, obłóżnie zapadł 
na tyfus, dostając się do nłewoli ro- 
syjskiej. Obywatel z Trockiego Michał 
Minejko ułatwia mu ucieczkę i Fredro 
staje pod Tarnogrodem wolny, na 

  

ziemi rodzinnej. Po klęsce Napoleona . 
służy pod księciem Józefem i w la- 
tach 1813—14 odbywa nową kam- 
panję. Epilog jej tragiczny byt epilo- 
giem służby wojskowej przyszłego 
komedjopisarza. 

Poznaje we Francji teatr, który wy- 
wiera na nim „nieopisane wrażenie”, 
Komedja wprawiała go w «zachwy- 
cenie». 

Choć twierdził Fredro, że z okre- 
su wojaczki wyniósł tylko «trochę 
wspomnień, dwa krzyżyki i podagrę», 

jednak był ten okres niezastąnioną 
dlań szkołą życia, szkołą charakieru. 
W warunkach przejść i niebezpie- 
czeństw kiedy człowiek się poznaje 
w obliczu ciężkich zadań, w całej je- 
go prawdzie duchowej, nauczył się 
Fredro dostrzegać i rozumieć tego 
człowieka. „Jeżeli Fredro przeciwsta- 
wi w przyszłości—mówi Kucharski— 

moljerowskiej koncepcji człowieka 
duszę ludzką, jako zjawisko wysoce 
skomplikowane, to poza rozwinięciem 
się form literackich, przypiszć to na- 
leży także tej okoliczności, że nau- 
czył się dostrzegać i rozumieć czło- 
wieka w zupełnie innych warunkach 
niz Mvijer“. 

Kampanjom tym miał do zawdzię: 
czenia młodość piękną. Przeżycia swe 
z tych czasów nazywał <istotnem ży- 
ciem duszy».



KURJER 
j Rozmiar nieurodzaju 

w Wileńszczyźnie. 
Na podstawie rosyjskiej statystyki 

zbiorów z 1 hektara żyta ozimego 

na gruntach włościańskich za 13 lecie 

19011913 oraz późaiejszych mater- 

jałów za rok 1923, możemy przyjąć, 

że przeciętnie normalny zbiór oziminy 

4 z 1 ha w Wileńszczyźnie wynosi 6,3 

ia w warunkach 

cento. meir. Zaając przestrzeń wysie- 

wu, łatwo więc możemy ustalić wy- 

sokość ogólną zbiorów dla wojewó: 

normalnych. 

Dane te przytaczamy w poniższej 

tabeli: 

Obszar pod Przeciętnie 
iš normalny 

Pewiat oziminą Wór 

w ka „  eentn metr. 

Wileūsko-Trocki 57040 369000 
więciański 40670 257000 
Oszmiański 31780 201000 
Brasła wski 41590 262000 
Postawski 34920 a 
Dziśnieński 35360 zlśnieński A šo 
Wilejski (z rej. Moł.) 49850 

„aaa 
, 1838000 ” Razem 291210 

Dla każdej gminy miejsc owe Or- 

gany samorządowe ustały urodza 

tegoroczny żyta ozimega w procen- 

tach zbioru przeciętnie mormalnego* 

Podsumowanie tych danych daje 

w rezultacie następujące cyfry uro- 

dzaju obecnego: dla powiatu Wileń 

sko-Trockiego — 217.000 cnt, Świę- 

ciańskiego — 80.000, Oszmiańskiego 
iP" |1o.o00, Brasławskiego — 59.000 

„fm ożna ustalić, że 

Postawskiego 62.000, Dziśnieńskie- 

go — 9l ooo, Wilejskiego —199 000. 

Czyli, że niedobór wynosi *); 

  

Powiat  Centnardw 
metr. 

Wileńsko-Trocki 143000 

Święciański 177000 
Oszmiański 91000 
Brasławski 203000 
Postawski 160000 
Dziśnieński 132000 
Wilejski 116000 

Razem -* 1022800 

W normalnych warunkach Wileń- 

Szczyzna, należąca do rolniczo-niewy- 

starczalnych połaci, zsprowadza z 

innych województw do 170.000 

centn. (patrz „Słowo* Nr. 175, Bilans 

handlowy województw wschodnich). 

*) Tabela nie uwzględnia trzech gmin 
ostatnio przyłączonych z województwa No- 
wogródskiego, dla których nie posiadamy 

_ danych o przestrzeni wysiewu oziminy. 

1 
З 

| 
| 

$ 

tym roku gospodarczym 1926/27 

będzie musiała skutkiem nieurodzaju 

sprowadzić około 1.200.000 cnt. m. 

Ponieważ stosunek obszaru mniej- 

Szej własności (do 50 ha) do więk- 

Szej wyrażą się relacją, biorąc w 

Przybliżeniu 1:1, niedobór ozimego 
żyta w gospodarstwach mniejszych 

wynosi około pół miljona centnarów. 

Mając na względzie, że brak żyta 

częściowo może być zastąpiony 

przez jarzyny i okopowe, . można 

przyjąć że ilość żyta, dla zakupu 
którego rolnicy nie będą mieli środ: 
ków, wyniesie do 300.000 cnt. m, 

" Dane dotyczące nieurodżaju а- 

rzyn, również wykazują w poszcze- 

gólnych miejscowościach 'znaczny nie- 
dobór, jakkolwiek tu sytuacja jest 6 

wiele pomyślniejsza, niż w stosunku 

do żyta ozimego. W przybliżeniu 

tegoroczny uro: 

aj jarzyn wynosi od 65 do 75 
proc. zbiorów normalnych. Urodzaj 
kartofli w wielu miejscowościach jest 
bardzo dobry, nieraz wyższy niż zbio- 
Ty przeciętnie normalne. Ale i tu z 

ZZ a m | 

Po paru laiach szumnego bestro- 
skiego, prawie hulaszcego (już w 
kraju, życia, przeplatanego drobiazga- 
mi literackiemi, jak napisanie wiersza, 
komedyjki, przychodzi nowa gorąca 
i głęboka miłość do Karoliny Poto* 
<kiej, późniejszej Nakwaskiej. Po 
zawodzie sercowym zabiera się do 
Studjów i twórczości. Siedzi na wsi, 
Tozczytuje się «na serjo» w Moljerze. 

Po paru próbach komedjowych, 
2 których jedne nie trafiają do teatru, 
dyż dyrektor z zasady doradza mło- 

, dym autorom sztuki «skracać», inne, 
_ jak «Intryga na prędce» po pierwszemi 

Przedstawieniu «padają» bezboleśnie 
la autora, gdyż istniał wtedy chwa- 
ebny zwyczaj, że pierwsze przedsta 
wienie utworu odbywało się bez ogło- 
Szenia nazw'ska autora. W wypadku 
Powodzenia sztuki ujawniano autora 
na żądanie publiczności. 

: zaciszu wiejskiem powstają ko- 
leno Pan Geldhab, Zrzędność i Prze- 
©ra, Mąż i żona, Cudzeziemczyzna, 

gdzie obok komizmu występuje już 
umor, i Pierwsza lepsza, Muza na 

krótko milknie. ы 
Odbywa Fredro podróż do Włoch 

a to na skutek nowej, zawiedzionej 
A gorącej i trwałej miiości do Zofji z 
Jabłonowskich Skarbkowej, Nieszczęśli- 

"wa w pożyciu z dużo starszym mężem, 
tmłodziutka żona czuła się jako opu: 

с РСО Ww. O 

GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 
wielu miejscowości 
są wiadomości o 
dzaju. 

sygnalizowane 

lokalnym nieuro- 

% 

W związku z wyjzć1 ieniem rze- 

czywistych rozmiarów klęski nieuro- 

dzaju w Urzędzie Wojewódzkim od- 
była się konferencja z udziałem przed- 

stawicieli miejscowych  organizacyj 

rolniczych i instytucyj społecznych, 

która sowzięła szereg ważnych uch- 

wał, Treść tych uchwał podamy 
osobno. (A) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 23° 
— Listy Wileńskiego Banku 

Ziemskiego. Ministerstwo Skarbu 
wydzło zarządzenie w kwestji przyj 

mowania listów zastawnych Towa- 
rzystw Kredytowych Ziemskich War 
szawy i Lwowa oraz Wileńskiego 
Banku Ziemskiego na poczet podatku 
majątkowego. Obecnie wydane zo- 
stało następne zarządzenie Minister- 
stwa ustanawiające kurs tych listów 
zastawnych, 

Najbardziej nas tu na kresach in- 
teresujące listy zastawne Wileńskiego 
Banku Ziemskiego przyjmowane będą 
na poczet podatku majątkowego po 
kursie 725 złotych za 100 dolarów 
nominalnej wartości powyższych li: 
stów. 

Rozporządzenie te weszło južiw 
ie. 
Listy zastawne Państwowego Ban- 

ku Rolnego serji I przyjmowane będą 
na poczet podatku majątkowego po 
kursie 140 za 100 nominalnych, (t) 
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Jubileusz Czesława Jankowskiego. 
Społeczeństwo wileńskie, przgnąc 

uczcić półwiekowy trud i zasługi 
Czesława Jankowskiego na różnorod- 
nej niwie jego wszechstronnej  dzia- 
łsiności, wyłoniło w kwietniu r. b. na 
specjalnym zebraniu Komitet Uczcze- 
nia 50 lecia pracy dziennikarskiej i 
literackiej Jubilata. Pierwotnie wyzna- 
czony termin obchodu na dzień 2 
czerwca r. b. został na Skutek žy- 
czenia Jubilata przeniesiony na póź 
niej i wyznaczony na dzień 2 paž- 
dziernika 1926 r. W dniu tym o 
godz. 7 ej i pół wieczorem w Hotelu 
St Gzorges odbędzie się Biesiada Lite- 
гаска, poczem o godz. 101/, w gór- 
nej sali tegoż Hoteiu zebranie towa 
rzyskie i wręczenie adresu jukileaszo- 
wego. 

Do Prezydjum Koma'tetu uczczenia 
Jubilata zaproszeni zostali: pp. Wo- 
jewoda Wileński Władysław Raczkie- 
wicz, ] E. Ks. Biskup Kazimierz Mi- 
chaikiewicz, J. E. Ksiądz Biskup dr. 
Władysław Bandurski, Jago Magnifi- 
cencja Rektor Uniwersytetu prof. 
Marjan Zdziechowski, Prezydent Mia- 
sta Witold Bańkowski, Prezes T wa 
Przyjaciół Namk, dr. Władysław Za- 
horski, Prezes Syndykatu Dziennika- 
rzy Polskich, Konstanty Bukowski, 
Prezes Banku Ziemskiego Aleksander 
Meysztowicz, Prezes Związku Zie- 
mian, Hipolit Gieczewicz, dowódca 
obszaru warownego gener. Ulgierd 
Pożerski, Kurator Osręgu Szkolnego, 
dr. Aatoni Ryniewicz, Dyrektor Banku 
Ziemskiego Bohdan Szachno, Prezes 
Stowarzyszenia Kupców Tadeusz Miś- 
kiewicz i prof. Alfons Parczewski. 

Komitet obchodu jubileuszu sta- 
nowią: redzktorowie naczelni pism 
wileńskich pp.: Marek Latour, Stani- 

sław Mackiewicz, Jan Obst, i Marjan 
wiechowski, członkowie Zarządu 

Związku Zawodowego Literatów» Pol- 
skich pp.: Wanda  Niedziałkowska- 
Dobaczewske, Helena Romer Ochen- 
kowska i Wiktor Piotruwicz, człon- 
kowie Zarządu Syndykatu Dzienni: 
karzy Polskich w wilnie pp.: Michał 
Józefowicz i Stanisław Kodź oraz 
pp. Antonina Bilińska, prof. Franci- 
szek Bossowski, Halina Jasińska, 
dyrektor Piotr Hniedziewicz, vice- 
prezydent Jan Łokuciewski, dyrektor 
Kiemens Marcinowski, rejent Jan Klott, 
dyrektor Józef Korolec, protesor Ka- 
zimierz Kolbuszewski, vice<wojewoda 
Oigierd Malinowski, dyrektor Kazi- 
mierz Okulicz, pułk. Stefan Pastaw- 
ski, prezes Jan Popowicz, radca Pa. 
weł Raue, prof Jerzy Remer, prof. 
Ferdynand Ruszczyc, dy.ektor Kazi- 
mierz Świątecki, prof. Kazimierz Sła- 
wiński i Ludwika Życka. * 

Komitet powołał na przewodniczą- 
cego prezesa Konstantego Bukow: 
skiego oraz dokonał wyboru dwu 
komisji: gospodarczo-rautowej i pra- 
sowej, które zajęły się przygotowa- 
niem rauiu i biesiady oraz adresu 
jubileuszowego. 

W. dniach ubiegłych Komisje od: 
były posiedzenia, na którym opraco- 
wały szccegóły organizacji jubileuszu 
i rozesłały zaproszenia na biesiadę i 
rsut. 

Osoby, które z jakichkolwiek bądź 
względów zs3proszenia nie otrzymały, 
a życzą sobie wziąć udział w biesia- 
dzie lub raucie, zechcą zwracać się 
do Sekretarjatu Komitetu, który mieści 
się przy biurze T-wa „Przezorność”, 
Mickiewicza 24 m. 3. 
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KOŚCIELNA, 

— (x) Uroczystość z powodu 
700 lecia zgonu św. Franciszka 
z Assyżu. W nocy dnia 3 na 4 pa- 
ździernika 1926 r. o godz. 12 odpra- 
wiona zostanie w kościele po Fran- 
ciszkańskim msza Św. celebrowana 
przez j. E. ks. arcybiskupa Jałbrzy: 
kowskiego, z powodu przypadającej 
w tym dniu rocznicy 700-lecia zgonu 
Św, Franciszka z Assyżu. 

Nazajutrz ks, ks. Franciszkanie do* 
konają kongregacji zakonnej z przed- 
stawieniem misterji z życia św. Fran- 
ciszka. 

URZĘDOWA. 

— (x; Nominacja na stano- 
wisko nacz. wydz. Dyr. Rob. 

szczone dziecię i „płakała do mamy". 
Odwzajemnił się Fredrze milošc'ą.. 
ale dopiero za lat kilka stanął. na 
ślubnym kobiercu. 

Komedje z tego okresu jak wogó- 
le komedje Fredy zawierają moc ma- 
terjału ze stosunków życiowych. Sym- 
bolizuje w nich swe przejścia i tra- 
gedje, czerpie wzorki, 

W podróży po Włoszech żazna- 
jamia się z twórczością Goldoniego. 
Powraca do kraju nieukojony w swej 
miłości i zaczyna tworzyć nenowo; 
Odludki i poeta, Damy i huzary, 
Nikt mnie nie zna, Przyjaciele, 
Gwałtu, co się dzieje, Śluby panień: 
skie, Dyliżans—oto plon twórczości 
do czasu nowej przerwy w roku 

1827, 
Nareszcie po licznych goryczach, 

zabiegach i zawodach w roku 1828 
staje na ślabnyim kobiercu z ukocha- 
ną Zofją, 

Nowa podnieta do twórczości 
płynie ze szczęśliwego epilogu naj. 
trwalszej miłości. Powstaje kilka dzieł, 
wśród nich obok Slubów Panien. 
skich nowe arcydzieła: Zemsta i Do. 
żywocie, a oprócz tego najgłębsza z 

komedji Fredry: Pan Jowialski. 
Rok 1835 przynosi jadow tę, za- 

łatwiającą poniekąd i porachuski о- 
sobiste, krytykę twórczości Fredry 
pióra QG>szczyńskiego. Rozżaloay — 

Publ. Na miejsce zmarłego w dniu 
wczorajszym naczelnika wydziału Dy- 
rekcji Robót Publ. w Wiinie p. inż. 
Kazimierza Zawiszy mianowany zo: 
stał radca budowlany przy tejże Dy- 
rekcji p. inż. Kubilis. 

— (k, Jeszcze w sprawie oby: 
watelstw. Władze wojewódzkie 
wydały dodatkowy okólnik w spra- 
wie nadawania i stwierdzania oby- 
watelstw który nakazuje specjalną 
ostrożność w zaświadczaniu oby: 
watelstw dla b. urzędników rosyj. 
skich, a obywateli niepoiskich. Oso- 
ba narodowości niepolskiej może je- 
dynie ubiegać się o nadanie obywa: 
telstwa w drodze normalnej, zaś nie 
może starać sę o uznanie obywa- 
telstwa. 

W sprawie nadania obywatelstwa 
władze będą wsze:hstronnie ułatwiać 
petentom, o które mogą starać się 
obywateli b. imperjum rosyjskiego, 
którzy byli urodzeni na terytorjum 
Polski, mieli tu oddawna stałe miej. 

milknie Fredro. Rozpoczynają się w 
kraju lata politycznej udręki i ucisku 
społecznego. Następuje rzeź 1846 r. 
Tredro miiknie na lat 18! W czasie tym 
zajęty jest sprawami rodzinnemi i 
społecznemi. Ma proces polityczny, 
kończący się dla poety pomyślnie. 

Bawi ponownie w Paryżu i za- 
granicą. | zaczyna ponownie two- 
rzyć.. arcydzieła, jak Dwie blizny 
naprzykład, godne stanąć obok ŚlE: 
bów panieńskich, Najbardziej zadzi. 
wiającą jest owa twórcza postawa, 
sześćdziesięcioletniego starca, Udział 
w życiu publicznem i troski rodzinne 
wpływają od r. 1861 na obniżenie twór- 
czości(Fredro miał już lat blisko 70!) 
Po burzy 1848 r. uspokaja się atmo- 
sfera polityczna, której spokój prze- 
rywa powstanie 1863 roku. 

Na schyłku lat Fredry rośnie, jego 
sława—krytyka i publiczność składają 
mu hołd. Po śmierci trzech wiesz- 
czów on jeden reprezentował wielką 
poezję i uosabiał moc twórczą litera: 
tury. Powstają w późnej Starości 
komedje, wśród których wielki czło. 
wiek i ostatnia wola wyróżniają się 
Siłą twórczą i pogodnym humorem. 
W późnej starości przyznawał, że 
stworzył »a mało. „Powinienem był 
na polu pismiennictwa więcej działać. 
Wyznaję—żałuję. Teraz już zapóźao*. 

sce zamieszkania i ośrodek swej 
gospodarczej działalności, trudniąc 
się handlem lub rzemiosłem i jedy- 
nie formalnie zachowali przynależność 
do miejscowości obecnie do Polski 
nie należącej. 

Osobom które odbyły służbę woj: 
skową na podstawie Tymczasowej 
Ustawy o powszechnym obowiązku 
służby wojskowej z r. 1918 będą 
uznane obywatelstwa, natomiast 
sprawy osób powołanych do służby 
wojskowej na zasadzie ustawy z 
1924 r. będą rożpatrywane w pła- 
szczyznie nadania obywatelstwa na- 
bywanie obywatelstwa z samego 
prawa przez osoby które powróciły 
do kraju w drodze legalnej repatrjacji,” 
niezależnie od terminu. powrotu i 
bez względu na to, czy optowały, 
lub nie na rzecz obywatelstwa pol- 
skiego, bezwzględnie winno być brane 
pod uwagę, że w myś! reskryptu 
m. s. wewn. repatracja została ukoń 
czona z dniem 151X. 1923 r. i jedy- 
nie w stosunku de osób, które w 
tym terminie zarejestrowały się na 
powrót do kraju opcja nie jest wy- 
magana. 

W/edług dodatkowego  protokułu 
do układu O repatracji za wygnań- 
ców i uchodźców nie mogą bić 
brani pod uwagę osoby które z ty- 
fuła swego urzędowego stanowiska 
przy b. rządach carskich mieszkały 
na terytorium Polski. 

— (x) Konf skata odezwy zw. 
klasowych. W dniu wczorajszym 
miejscowe władze policyjne skonfi- 
skowały odezwę wydaną przez jed- 
ność związków zawodowych, podbu- 
rzającą ludność robotniczą do czynu 
karygodnego przewidzianego w art. 
129 k. k. jednocześnie. pociągnięto 
da odpowied ialnośbi sądowej ko- 
mitet wyborczy do Kasy Chrych, któ: 
ry wystawił listę Nr. 6 za wydanie 
powyższej odezwy. 

MIEJSKA. 
— (x) Umowa Magistratu na 

dostawę węgla. Magistrat m. Wilna 
zawarł w tych dniach umowę z 
przedstawicielem koncernu węglowe- 
go na Górnym Śląsku p. n. „Pro- 
gres* na dostawę dla Magistratu 
1600 tonn węgla kamiennego, po ce- 
nie 43 zł. za 1 tonnę, loko składy 
Magistrackie. 

— (x) W sprawie nowych ka- 
nałów asen'zacyjnych. Oaegdajod- 
było się w Magistracie posiedzenie 
kemisji asenizacyjnej, ma którem  za- 
twierdzono jedenaście miejsc przewi- 
Gzianych na urządzenie nowych ka- 
nałów asenizacyjnych, które będą 
budowane na koszt właścicieli @а- 
nych gruntów. Kanały te będą urzą- 
dzone według nzjnowszych wymo- 
gów technicznych i higjenicznych. 

— (x) Magistrat odmawia sub- 
sydyj Konserwatorjam muzyczne w 
Wilnie złożyło w swoim czasie do 
Magistratu podanie z prośbą o zwol- 
nienie od opłat wszelkich podatków 

subsydja, 
Wobec nieprzewidzianych sum w 

„ preliminarzu Magistratu na pokrycie 
„pomienionych wydatków, Magistrat 
na posiedzeniu w dniu 24 bm. poda- 
nie wyżej wymienionego konserwa- 
torjum pozostawił bez uwzględnienia, 

— (x) „Piegutki* przynoszą 
deficyt. Miejska komisja rewizyjna 
na swem posiedzeniu w dniu 24 b.m. 
zanotowała cały szereg niedomagań 
w gospodarce miejskiej. Między in- 
nemi skonstatowela, że tramwaje 
miejskie t. zw. <piegutki» których 
jest 4, zbyt często bywają w remoncie, 
ilość zaś dni w kursowania w ciągu 
miesiąca wynosi zaledwie 20. 

Przyczyną powyższych niedoma: 
gan jest bezwzględnie zła ich +kon- 
strukcja. Pozatem stwierdzono, 'iż w 
przeciągu ostatniego półrocza Magi- 
strat poniósł na «>iegutkach» — 
18000 zł. def'cytu. Wobec tak znacz- 
nego deficytu Magistrat nosi się 
obecnie z zamiarem wydzierżawienia 
tychże tramwai. 

Krążą również wersje, iż o dzier- 
żawę «piegutków» ubiegają się miej- 
scowi przedsiębiorcy żydzi. 

Umarł w cztery miesiące po 
śmierci swego protagonisty Goszczyń- 
skiego o Świtaniu 15 lipca 1876 ro- 
ku. „Błękit wisiał nad Lwowem; na 
jutrznię szczebiotały dzwonki od Sa- 
kramentek, od Bernardynów, od św. 
Mikołaja: głcs budzącego się piactwa 
wciskał się przez otwarte okna do 
pokoju, gdzie przy blasku gromnicy 
rodzina żegnała modlitwą i fkaniem 
najdroższego jej człowieka. Świegot 
ptactwa za oknami żegnał królew- 
skiego ptaka w odlocie* — kończy 
swój przepiękny życiorys literacki 
F:edry prof. Kucharski. 

* 

Sława i kult Fredry rosły z chwilą 
rozwijania się jego twórczości. Jeżeli 
wydania dzieł danego autora mogą 
być świadectwem jego kultu—Fredro, 
jak nikt przed nim, a mało który po 
nim poeta, ten kult posiadał. 

Rok 1826 przynosi pierwsze tomy 
jego komedyj; wydawnictwo to trwało 
do roku 1838. Ledwie się zakończyło, 
a już rok 1839 przynosi drugie wy- 
danie komedyj w pięciu tomach! 
Trzecie wydanie w roku 1853 uka» 
zuje się w Warszawie. Czwarte tam- 
że w reku 1871, Wreszcie rok 1880 
przynosi zbiorowe wydanie «Dzieł» 
w  irzynastu tomach (z wyjątkiem 
jednej komedji) Rok 1897 daje po-   

      
       

      
   

ciężkich cierpieniaca 

    

Jakóba odbędzie się w poniedziałek 

Kazimierz Zawisza 
inżynier Dyrektor Okręgowej Dyrekcii Robót 

publicznych w Wilnie. Zmarł dn. 25 września r. b. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Kasztanowej Nr 7 do 
kościoła ś go Jakóba nastąpi w dn. 27 b. m. o godz. 10. 

Po nabożeństwie odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Antokolskim. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu 

Kazimierz Zawisza 
Jnżynier Prezes Stowarzyszenia Techników Polskieh w 
Wilnie. Zmarł d. 25 września r. b przeżywszy lat 68 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby Kasztanowa 7 do kościoła ś.go 

nastąpi pogrzeb na cmentarzu Antokolskim, 

O tych smutnych obrzędach za wiadamiają Kolegów 

Kazimierz Zawisza 
Obywatel zemski ziemi Kolweńskiej 
urodzony 1-go czerwca 1858 roku w majątku Jotajniach, po długich i 

opatrzony św. Sakramentami zmarł 
dnia 25 września r. b. 

w Wilnie 

Wyprowadzenie zwlok z domu žaloby do kościoła Św. Jakóba nastąpi w 
poniedziałek 27-go września o godz. 10 rano, 

zostaną złożone na cmentarzu Antokolskim. 
Po nabożeństwie zwłoki 

O czem zawiadamiają pogrąteni w głębokim smutku. 

żona, córka, synowie, siostry i bracia. 

  

   

  

   

    

   

    
   

    

WSPÓŁPRACO WNICY 

   

      

     

27 b. m. © godz. 10 rane, poczem 

RADA STOWARZYSZENIA 

— (x) Dziwne zarządzenie. Ma- będzie wycieczka trzydziestu wybit- 
gistratu. Jak wiadomo Magistrat m. nych dziennikarży Czecho Słowackich, 
Wilna w ostatnim czasie przystąpił które w okresie od 28 b.m. do 11 

świadczeń za kanalizację, wodę i do zakładania u poszczególnych abo- października objadą szereg najwiek- 

elektryczność, oraz prośbę o pewne nentów nowej instalacji dla prądu szych miast Polski. Goście przybywa- 
zmiennego. ją do nas 3 października 0 godz. 8 

Koszta powyższego, które będą m, 5 rano ze Lwowa i będą do wie: 
przerachowywane we frankach szwaj- czorowego pociągu warszawskiego. 
carskich, są dość znaczne, gdyż jak Członkowie wycieczki są gośćmi 
nas informują na każdego abonenta Rządu Polskiego oraz dziennikarzy 
przypadnie mniej więcej około 200-stu polskich. 
złotych. 

Pozatem Magistrat 

go lokalu jak i ilości energji 

nentów, podzielić równomiernie. 
Tego rodzaju zarządzenie jest 

niesłuszne, tem bardziej- że instalacja 
pozostaje zwykle własnością właści: 
ciela domu, tymczasem obciąża się 
lokatora, który zejmuje dany lokal 
czasowo. 

— (i) Konferencja w sprawie 
przyjęcia wycieczki dziennikarzy 
Czecho-Słowackich. W dniu wczo: 
rajszym w małej sali konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego odbyła się 
pod przewodnictwem wojewody wi- 
leńskiego p. Wł. Raczkiewicza konfe. 
rencja przedstawicieli władz. municy- 
palności społeczeństwa i prasy celem 
omówienia szczegółów przyjęcia. 

Jak iuž donosiliśmy bawić u nas 

nowne pięciotomowe wydanie jego 
komedyj. | nakoniec w roku 1898 
wydaje Chmielowski komedje Fredry 
w trzech tomach. 

Pomimo rosnącego kultu i odna- 
wiania wydawnictw co kilkanaście 
lat=Fredry nie znaliśmy dokładnie i 
nie znamy. 

Miał sławę za życia i po Śmierci, 
bo komedje jego «po szczęsnym 
połogu» pierwszej, czarowały poezją, 
prawdą, humorem. Za życia miał 
publiczność przychylną «tę miatem 
po sobiee—mówi. Dzienniki teatralne 
«przemawialy  odrazu—mnieį więcej 
łaskawie». Wydania dzieł ukazywały 
się, jak na stosunki nasze, dość 
często. A pomimo to Fredry nie 
znany... 

W/ Polsce odrodzonej ma stanąć 
nowy pomnik kultu Fredry: wydanie 
komedyj w opracowaniu Kucharskie- 
go. Alei to wydanie nie spełni 
swego zadania jeśli do zadania tego 
nie stanie teatr polski. Oa tylko 
zdoła dokonać tego, że Fredro będzie 
wśród nas. 

* 

Są w literaturze, są. w sztuce 
polskiej dwa zasadnicze teatry: teatr 
Słowackiego i teatr Wyspiańskiego. 

Czy Fredro ma swój teatr? 
Jego teatrem jest człowiek, dusza 

postanowił 
koszty te niezależnie od zajmowane: 

eiektr, 
zużywane przez poszczególnych abo- 

Gościom towarzyszy stale p. Zyg- 
munt Żelisławski, 

Podczas zebrania omówiono deta- 
le programu dnia oraz ustolono skład 
komitetu. 

WOJSKOWA. 
— (t Przesunięcie terminu 

zgłaszania się oficerów rezerwy. 
W związku z rozporządzeniem 

Dowódcy D.O.K. Ill w sprawie mel. 
dowania się w Urzędach Gminnych 
lub też biurach meldunkowych ofice- 
rów rezerwy i pospolitego ruszenia, 
termin zgłaszania się został przešų 
nięty do dnia 15 października r.b. Do 
tego dnia oficerowie rezerwy i pospo- 
litego ruszenia, którzy w r. 1926 nie 
otrzymali kart przydziału mobilizacyj- 
nego winni zgłosić swoje adresy 
osobiście lub pisemnie urzędom 
gminnym (Magistratom) lub też biu- 
rom meldunkowym. 

  

jaki Człowiek — taki 
z wielkością i małością swoją; z za- 
letami i wadami; człowiek prawdziwy, 
z życia wzięty. ST : 

Twórczość jego—komedja jego — 
mają swój typ estetyczny. Mzją nie- 
przebrane zasoby komizmu i humoru 

ludzka, jest: 

rodzajów i postaci. Są 
nawskroś polskie, jak Jowialski— 
ujemnie i Zemsta dodatnio. A jed- 
nocześnie ogólno-ludzkie (zachowu - 
jąc swoją polskość) jak Dożywocie, 
jak Śluby panieńskie i wiete, wiele 
innych postaci jego teatru, nie zaw- 
sze może mających wiele wspólnego 
z moljeryzmem, czy klasycyzmem 
francuskim, ale niemniej ogó!no-ludz- 
kich, do tego stopnia,że prof. Chrza- 
nowski zamykając swe studjum o 
Fredrze stwierdzić musiał, że takich 
arcydzieł, jak arcydzieła Fredry «mo- 
że nam zazdrościć każda literatura 
europejska, nawet ta, która wydała 
Moljera, i ta nawet, kióra się Szczyci 
Szekspirem“. 

Teatr Fredry czeka na spopu- 
laryzowanie. A kiedy teatry polskie 
będą się poczuwały do obowiązku 
popularyzacji wielkiego klasyka i po- 
€ty — powstanie w społeczeństwie 
istotna znajomość Fredry, będzie ou 
wśród na8... 

wszelkich 

Wiktor Piotrowicz, ›
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— Ze stowarzyszenia rezerwi- Zarządu i do komisji Rewizyjnej i 
stów i b. wojskowych. Na odby- 4) wolne wnioski. 
tem o-tatnio zebraniu komitetu orga- ; - — (t) Ostatnia sobota angiel- 
nizacyjnego  Stowarzyszemia rezer- ska. Ubiegła sobota była ostainią 
wistów i b. wojskowych uchwalono tk. zw. sobotą angielską w urzędach. 
zwołać na dzień 10 października rb. Odtąd urzędowanie w tym dniu bę- 
walne zebranie z programem nastę- dzic trwało normalnie do godz. 3 20. 
pującym: zagajenie, powitanie gości, — Polowanie na kasztany. W 
wybory prezydjum, referaty i wybory porze obecnej kiedy coraz gęściej 
nowego zarządu. zaczynają sypać się dojrzałe kasztany, 

Referaty wygłoszone będą na te- wałęsające się po ulicach samopas 
maty następujące: Ideologja Związku, wyrostki puszczają sporemi nawet 
przysposobienie wojskowe i zabez- kijami w drzewa obijając wraz z 
pieczenie bytu b. wojskowych. kasztanami całe gałązki i przyczynia: 

Na walne zebranie zapoe iedziane jąc drzewom szkodę. Nie mamy, nie- 
zostało przybycie prze 'stawiciell stety, sražnikow, nie mamy żadnej 
władz cywilnych i wojskowych oraz opieki nad klombami, skwerami, za- 
instytucji społecznych. drzewieniem ulic. Policyjni jednak 

— (1) Pożegnanie gen. Rydz posterunkowi mogliby mieć oko aby 
Smigłego i Dąb Bernackiego. W „polowanie* na kasztany nie wyrzą 

$ 
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KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
Iiejski Kinematograf | 
ALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

KASA CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2:ej, m. 30, w powszednie dnie odžgodz. 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. 

Kino-Teatr es 

„Helios“ 22 TEN, ZA 
$$ ul. Wileńska 38. 

„GRZECHY KRÓLEWSKIE" z, 

Wieczor, poświęcony pamięci niezapomnianego bozyszcza kobiet RUDOLFA VALENTINO, 

Nad program: Sensacja! «Pogrzeb Rudolfa Valentino»: Seansy o godz. 6, 8 i 10-ej wiecz. 

2-letnie KURSY EKONOMICZNO-HANDLOWE 

owo Nr 2206 (1435 + 

  Dziś będzie wyświetlany film 
dramat w 9 akt. 
na tle biblijnym. 

Porywająca wizja potęgi i blasku, bogactwa i uroku dawno nieznanych wieków. 
NAD PPOGRAM; «<Kurzy raj» w 1 akcie. 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

  

który ukaże się w swej ostatniej najbardziej atrakc. kreacji p. f. 

KTÓRYM SZALEJĄ KOBIETY. Fretzemy šamai 

SKŁAD FARB 

Franciszka Rymaszewskiego 
Mickiewicza 35 

Poleca różne farby, pokost i 
pędzle najlepszych gatunków. 

Kupuję wosk w każdej 
ilości i płacę dobre ceny. 

HURT i -DETAĄL     

  

Piisowanie i Karbowanie 
najtaniej przyjmuje sie 

ul. Jakóba Jas'ńskiego Nr 1 m. 10 
i Bazar Szkół Wielka 66.   

  

Polskiego Towarzystwa Krzewienia 
Wiedzy Handiowej i Ekonomicznej 

Pokój 
do wynajęcia od zaraz 
nieduży umebł. ul. 

A! 2 PO- 
KOJE nieumebl. pr: 

ul. Śniedeckich. 7 w Wilnie, ul. Biskupia 12, 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Sekretarjat Kursów 

w godz. 5 — 7 po południu do dn. 30 września. 

Wykłady w godzinach popołudniowych, 

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

si 
IESZKANIE de | 

dniu dzisiejszym _w kasynie oficer- dzało drzewom szkody. Nie wa- 
skim 1 i 5-go pułków legjonowych dziloby też eby każdy przechodzień 
w koszarach im. gen. Szeptyckiego spostrzegłszy takie „polowanie*, do- 
odbędzie się bankiet pożegnalny or- brze chłopcom nakiwał albo ich po 
ganizowany przez korpus pierwszej ojcowsku skrzyczai, Dziatwa wilcn 

  

  

Sr zee. (, 51 ‘с’› ER ska karna i posłuszna, RAIUJCIE ZDROWIE Warunki przyjęcia: 6 klas szkoły ogółno-kształcącej lab wynajęcia 5-cio Z R a. p. ce) Ra Sh E TEATR i MUZYKA Najsłynniejsz św at owe powagi lekarskie stwierdziły, że ukończenie średniej szkoły zawodowej. pokojowe lub 
na cześć generałów; Rydza Śmigłeg: 75/ chorób powstaje z powodu obstrukcji Początek wykładów dn. 1 października. Żaka TREO a m, A i Dąb.Biernackiego. — Teatr Polski 7(sala «Lutnia>). «Mi: 

W bankiecie iym weźmie udział łość czuwa» — po jutrzejszem przedstawie- 
ziigórą dwusiu oficerów. niu schodzi zupełnie z reperiuaru, usiępu- 

jąc miejsca najnowszej lekkiej komedji Ver 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozi 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze: 

mianę materji, ` 
Slynne od 45 lat w calym šwiecie 

LIOLA 2 Gok HARGOD-ra LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- 

wejście z ulicy. 

  

‚ 

Ё 

  

o sprzedania koń 

z uprzężą, po» 
wozik i sanki, 

Piwna 15, do god 10 
rano i od 2 — 4 pp. 

  
neuilla <Azais>, którą to komedję od dłuż. TATTY 
szego czasu Teatr Polski przygotowuje. 5 > 

5 у 2 «Azais» — otrzyma nową oprawę sce: 

REŻ Odczyt. W niedzielę dnia 26 niczną art. mal. W. Rakowskiego. 2 
września, o g. 12 tej min. 45, w saił Komedje tę zutor wyposażył w fakturę 
Ogniska Kolejowego w Wilnie przy- komiczną, osnntą na tie znanej teorji filozo- 

    

" 
i 
1 
  

były z Dalekiego Wschodu ks. pra- ficznej, polegzjącej na równowadze momen- й Dr Marti a : A 
! 2 ь лОСН I Hwych en. Dr Martin, Dr Hochfloetter i wielu innych wybitnych 

lt Ostrowski z Charbina wygłosi padąpe czlowieka, PA lekarzy są idealnym środkiem dla ołtowienia śolącka; MIESZKANIE 
odczyt o życiu i pracy Polaków na Premjera — we wtorek 28—go b, m. usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są niezastąpionym do wynajęcia 7 pokoż 

Dalekim Wschodzie. Chiny i Japo- — Koncert-Poranek Tow. Filharmo- Sea E LUA ulatwiają k organów Koneck wygody : >: : i Lutni» Dziś o g. 12 m. 3 rawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. ościuszki 14 to- m ży 1 stegaki, spolętae Eos Re edia Pte Kai В „ ай ао йн П Са ата yła Spółka z ogr. odpow. pa dw 
= > «Lutnia» pierwszy poranek-koncert, poświę- wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpien'a hemovoi- Я ° Sa p: po A Wilno ul. Wielka 66, daine, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zost.ły nagodzone 
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. 

Posłannictwo Polaków na Wschodzie cony propagandzie idei nowopowst.łego 
iich potrzeby, oraz ciężkie warunki Towarzystwa F.lharmonicznego. 
bytu к S programu Dies UNS 

м il. Orkiestra Symioniczna pod dyr, A. Wy: 
Wstęp wolny. leży ńskiego, kę z ks: 

ANE. Moniuszko (Flis), Liszt (Orfeusz), ibeljus 
NADESLAN (Finlandja), Litojf (Robespierre). : 

Program poranku obejmuje pozatem 
przemówienia: M, Józefowicza (słowo wstę: 
pne), J. Wierzyńskiego (o celach Towarzy- 
stwa), T. Szeligowskiego (Powstanie i do- 

Do wynajęcia 
2 pokoje z elekirycze 
nością.— Wejście nie- 
krępujące — z ewent. 

używ. kuchni. 
Białostocka 6 m. 5 od 
godz. 9—10 i pół iq 

5—8 wiecz. 

Jedyna na kresach wschodnich składnica 
wszelkiego rodzaju artykułów szkolnych 

i laboratoryjnych. 

Poleca na rok szkolny: 

Mapy, tablice poglądowe, globusy, 

Latarnie projekcyjne i przezrocza, 
Kinematografy i globoskopy. 

  

Cena pół pudełka zł. 1.50, 
podwójne pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 

— (x) Przwo eksploatacji pa- 
tentów prof Wohia. Dowiaduje- 
my się, że wyłącznie prawo eksploa- ykwalifikowana tacji w Polsce patentów prof. Wolha, tychczasowa działalność Towarzystwa), A. R 

žada > > eprezentant na Polskę: Józef Grossman NAUCZY. 
ustalających sposoby wyrobu droż- Wyleżyńskiego (Orkiestra Symfoniczna a Warszawa, Chmielna 49. к Mikroskopy i Mikrotomy, CIELKA 

Szkół i kursów języ» 
kowych przeprowadzi- 
ła się z Jagiellońskież 

i ‚ „e. Towarzystwo). dży prasowanych, posiada tylko Zrze cy a nijiikie 64 20 pe do Tt, : | 
Kasa czynna codziennie od g, 11—ej r. ZPEWEWASCERJ |LTMTPEWEEJ szenie Producentów Drożdży w War- Przyrządy fizyczne, cyrkle, 

Szkło laboratoryjne, apteczne. 

  

  

  

  

  

      

    

  

     

     
    

    

    

    

          

    

  

  

  

  

      
    

  

  

  

szawie. 3 — Dzisiejsza m: p — Tna Portową 15—4 1 
iniej wzmianki оЧа1ету се. Po raz ostatni w sezonie grana będzie bra: dziel RZE 

b oem e | abywohiem wurowa komedja Katerwy <Urwis> z L. Wag o5obowe, 4pieezne I analjtrcznć, skiego oras Aa falsyfik Pillati w roli tytułowej. Początek o g. 4—ej. ® Meble szkolne, go od 10—11 i 5—6 
. pp: Ceny miejsc od r. do 2-zł. z = K syfikatów. sm: c i 15 gr. do2 [i Cc Utensylja lekarskie. 

. WYPADKI | KRADZIEŻE. ° Szczegółowe informacje s zakresn pomocy szkolnej i opracowanie MIESZKANIA 
— Pożegnanie. W Z pią- — Manja Pei | Da. b. m kosztorysów bezpłatnie. ® 4 — 5 роКо! 

tek grono znajomych žegnaio skrom- otruž się esencją octewą Mowsa Klawer którzy mają na sprzedzż w śródmieściu poszu- 

ną kolacją odjeżdżającą z Wilna p. Ai ona szyła panasia, BA PRE Ceny nizkie. Towary pierwszorzędnei kuję, Łaskawe oferty 
Antoninę  Bilińską , dotychczasową — Dn. 25 b. m. otruła się esencją oc- Administracji Bea w. 
kierowniczkę WE fuji Kurjera tową Helena Dudarenko (Tad. Kościuszki YTY ĄCYCH NAD Ai, do 1 paždzierniką dle 
Warszawskiego. P. Bihńska w czu a rg ol 7 Lid odwiozło do ż Poszukujątego. 
dwuletniego swego pobytu w Wil- SzPia!a św. Jakóba. : SĘ 1 BĘZ KOSZ- ONA 2 7 й P, bójstw — ie- i 3 ‚ й as 

Šai K Asi eil o Šach a —а TEn obławy a owe Wybór: O Į nia BEŻ ala chorego kslerdzie | RUBIŁŁO właści a ž : R w г tecaneį nie szczędząc ami Swych al „ - Rezuiaty obławy ma złodziei М Społdzelni Rolnej Kresowego Związku g о57е pomy, R) may. Dili pieniężne | gej |" Pokkiege 
su. V . m. : 3 E i i S 

— (Cz. j.) Sprostowanie. Czy |i zatrzymani zawodowi złodzieje jan Dzie Ziemian ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47. (majątki pa a” ki dtuje o Tiamis 15 ło obejść si będów druk dziul (Dzielna 34), Paweł Mackiewicz (Ce- ziemskie, aw m, <Słowaa. a Tai kiej 8 
A basi kj ać i GE. = cw 2) i Józef Jankowski (Sierakowskie- do o Šai R TTT di. aiskoją a 
skłch w osiatniej je; * go 12), przyczem w mieszkaniu Dzidziula BIS Bs = el” D r med. уа 
atrainej? Oczywišcie: nie mogło! To a more rz p ae na mieszkania, Same Tais Wasowski, maż E 
o: db a To m. Ša UI) Witoldowej Eut žada K. DĄBRO WSKA owieckie o za ŽŽ Ё py Žž SE i 2 na e „rozpaczą 

Mia iu LDS, SZĘ NA]' ną również różne rzeczy, pochodzące z in: i ą " NR rócz Świąt Z OSOB UCZA 
po «Panna Kusziówna osypuje nych kradzieży, które ŻŁCEĆ koszzoda) Wilno, Niemiecka 3 m. 6. ah Е Місі‹еет!с:?"ічш. 4 ‘Ё.“?.&іёі"'?і"…ё??іі" j iej i li, ; ‚ _ CA . zek ij ; 
nas fualetami jedna ładniejsza od ea Gas SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 68 Dzierżawę FE ——— UI pamiętać, 
drugiej». Zecer składa... „telentami*, A SE ana GN k i R Karelas“ nie оОИ СЕНЕ ЧЕ Gródeckiej wskutek niewyjaśnionej narazie upno, zamiana fortepianów, : Pianin 
p. ie popraw J8K JA przyczyny spabła się stodoła ze zbożem na pianin, tisharmonji ` ' ол > INiNno ianino prawie no- 
wyglądam? Piszę na innem MIEJSCU, szkodę Kazimierza Seratinowicza. Straty wy* Ы я | irmy <Rónisch» z po. D wie n. we frmy 
po ównawszy sztukę Coillaveta i de noszą 6000 zł. e 99 \ e Wyjazdu na: " zagranicznej oka: 
Fiersa do butelki pełnej różnych in: R sąd SO 8 ы * " WARTE kalacia gyjnie ż* „sprzedanie 

ъ > + i kz а w » UL ul. Ad. Mickiewi: gredjencyj, że już tylko pozostaje ja | „Wileńska Pomoc Szkolna” | => /EGUNKE. “La alaus miecka 2 a, yje" MB skłócić—p. zecer składa „skrócić”, ZEE UPORCZYWE ROZWOLNIENIA 3 paždziernika r. b. przyj Е asa 
p. korektor przeoczył i—i—jak ja Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941, о & KATAR KISZEK I ŻOŁĄDKA na warunkach jak zwykle 12umebl.pokoje ——— 

; a Poleea: Mik 6:5 LECZY SKUTECZNIE ROŚLINNY ŚRODEK nadające się dla dok- KÓ aszynistka po- 
znowu wyglądam : a: Mikroskopy, trychinoskopy. BĘ sa b d do odn ch || tona adwokata Ji t, p. J umeblos ciadająca wla> 

Drobnych, literowych błędów nia | Polarymetry, wirówki, Aparaty lekar- | 5 £ $ = „MU TABOR arazo g y do o Wilef- KA sną maszynę 
prostuję. Niech już na wieki wieczne skie. Lampy kwarcowe. „Ceny i = ъ š MaersTRa RAWSKIEGOwWARSZAWIE Buro Reklamowe BADZ RS wynajęcia dla a dė do pisania poszukuje 
zostaną we wczorajszym edcinku. kosztorysy najniższe na żądanie, RE | & D0 NABYCIA w APTEKACH. _ *'SKIEGO tk, . urzędniczki |ub posady. Stara—13 4. 

Z Wileński T M == STEFANA GRABOVSKIE( PÓKOFE starszej ‹ de. T = eńskiego wa Mu- = ® w Wilnie I—2 ace wiedzłeć się od 3 do 5:   

zycznego «Lutnia>. Dziś w nie- 
dzielę 26 b. m. o g. 6 wiecz. w sali 
prób—(A. Mickiewicza 6) odbędzie 
się ogólne zebranie członków Wil. 
T.-wa Muzycznego «Lutnia». Na po- 

frontowe do wyna: 
jęcia. Wielka Pohu. 
lanka Nr. 31 mie- 

szkanie 4. 

SKŁAD MEBLI 
SPÓŁDZIELNI 

„Zjednoczeni stolarze“ 
w Wilnie, Trocka Nr 6 

wielki wybór różnych mebli włas- 
nych warsztatów. Komplety: Jadalnie, 

GARBARSKA 1, tel. 82. o ierwszorzędny na nowo odremontowany 

Hotel „BRISTOL* 
ul. A. MICx'EWICZA Nr. 22. 

Centrum miasta. w!NDA i telef 764, 

Wynajmuje pokojc miesięcznie 

      . Daję korepetycje, 

Wielka Pohulanka —— 

Biuro czynne od godz. 10—4 pp. M 

53. ZGINĄŁ fi K 
WYNAJĘCIA dn. 23 m. b. TĘ wy- KIN 16 

21—29. 

$ LE Do mieszkania; ożeł bronzowy. Wabi liczę niedrogo. | 
2—ch lub 3—ch po-sią Dik, Znalazcę u- Dowiedzieć się S mą 

    

    

        

  

rządku dziennym między innemi spra- 
wy następujące: 

1) Sprawozdania z działalności 
Gzy JESTE 

L kojach. Antokoq 68. prasza się zwrócić za ranoi 2 - 4 popołudni Sypialnie, vabinety I t. d. oraz gięte 
meble. Przyjmują się obstalnnki. 

T-wa, 2) wniosek mianowania dwóch 
członków honorowych, 3) wybory do     z wielkim ustęp. twem. 

  

  

   

  

Straszliwa klęska 
Florydy. 

Amerykę nawiedziła klęska prze- nie..Stąd też często w stanach Da- 
rażająca wprost swemi rozmiarami. kota i Nebraska powstają nagle w 
Niebywały pod względem siły cyklon czasie lata wielkie śnieżyce, niweczą- 
przeszedłszy nad morzem zaciężył ce plony i trzody, irwające nieraz 
swą niszczącą potęgą nad kwitnącym parę dni. Również i obecny orkan 
i żyznym półwyspem Florydą, ową przybył z północy, dając się zauwa- 
Riwierą amerykańską, „jasnym brze- żyć najpierw na wyspach Bermudach 
giem”, do którego podążały rzesze Orkany takie są dziś ma morzu mniej 
najbogatszych obywateli dolarowego niebezpieczne niż na lądzie, okręty 

mocarstwa. Cyklon zniwieczył całe bowiem zostają wcześnie uprzedzo- 

wschodnie wybrzeże półwyspu; sław- ne o ich zbliżeniu się zapomocą ra- 
nei najeleganisze na świecie let- dja. Nauka jest już dziś w stanie 
niska i miejsca kąpielowe zostały w precyzyjnie obliczać kierunek orkanu, 
ciągu godziny zrównane z ziemią a obserwatorja, pokrywające gęstą 
Dwa tysiące ludzii utraciło życie, a siecią całą kulę ziemską, są w stanie 
wiele tysięcy zostało kalekami. Wśród szybko i dokładnid informować o 
szeregu znanych olbrzymich katastrof mających nadejść tajfunach i cyklo- 
elementarnych—ta jest największą, a nach. 
tem boleśniejszą, iż nawiedziła ob- Wiadomości o katastrofie i jej o- 
szary o wysokiej kulturze. płakanych rozmiarach napływają dość 

Straszliwa trąba powietrzna, któ- skąpo wskutek zniszczenia wszelkich 
ra zniszczyła Florydę, poruszała -się środków komunikacyjnych, telegra- 

z szybkością 320 mil na godzinę. fów i telefonów na obszarze nawie- 
Nad półwyspem szaleła przez 9 go- dzonym klęską. Dotąd ustalono, iż ni cofających się wód, dziesiątki ty. nów, drzewa i dachy domów niósł wód wołali o ratunek, 
dzin. Następnie przesunęła się ku ofiarą cyklonu padło wschodnie wy- sięcy ludzi bez dachu nad głową. wicher jak zabawki, z szybkością 130 ginęły. Z jednej familji, 
południowi wzdłuż wybrzeży, przy: brzeże półwyspu, należące do ulubio- Pola uprawne są zupełnie zniszczone. mil czyli 200 kilometrów na godzinę, dem głów, 

wości kąpielowych w Stanach, kon- 
kurujących pomyślnie z kompielami 
kalfornijskiemi. Roślinność jest tu 
podzwrotnikowa.  Srtucznie zapro- 
wadzono tu kulturę paim, które two- 
rzyły tu całe gaje i lasy. O ile samo 
wnętrze półwyspu jest płaskie i po- 
zbawione uroku, o tyle samo wy- 
brzeże z plażami z piasku wapienne- 
go jest nader wdzięczne. Okolice to 
bardzo urodzajne. Gtównie hoduje 
się tu pomarańcze, cytryny, poziomki 
itd. przewożone do Stanów w olbrzy- 
mich ilościach, Miejscowa ludność 
odznaczała się dużą zamożnością. Ko- 
losalny wzrost tych miejscowości da- 
tuje się dopiero od ostatnich dziesią: 
tek lat. Zwłaszcza olbrzymie hotele 
tutejsze słynęły z nieprawdopodob- 
nego wprost luksusu, 

Dziś przedstawia się cały tem 
obszar jak olbrzymie pobojowisko. 
Setki trupów pływają po powierzch- 

® a ® 

н ИО НВ 

powstawać „nadzwyczaj silne prze- mi miasta Tampa, Cleviston i Moore- jeden pochylony pod kątem 70 stop: rannych 6 tysięcy, bezdomnych 100 
ciwieństwa ciśnień barometrycznych. h:ven. Największą szkodę budzi zni- ni. Inne domy 18-piętrowe zostały tysięcy. Na'więcej zginęło w momencie Wynikłe wskutek tego burze przebie- szczenie miast Paimbeach i Miami, tak zdemolowane, iż dziś muszą ataku wysokiej na trzy metry fali, 
gają zazwyczej z północy na połud-: należących do największych miejsco- zostać rozebrane. Mnóstwo stojących pod naporem której padło w gruzy 

w porcie jachtów i mniejszych okrę- mnóstwo domów. Tak naprzykład 
tów zostało zatopionych. Doki są stwierdzono w jednym z zburzonych 
całkowicje rozbite. Szeryf miasta prosi domów 23 trupów. W dwanaście 
o najrychlejsze przysłanie 500 trumien. godzin potem stała jezscze na ulicach 
Mi: sto Miami-Beach, oddalone 3 mile woda na wysokości 3—4 metrów, W 
od Miami zostało całkowicie zmie- pewnym miejscu lotnicy napróżno 
ciene z powierzchni ziemi, W Holly- usiłowali udzielić pomocy ludziom 
wood i na jego przedmieściach stojącym wśród wód na jakiejś grobli 
niema już ani jednego całego domu, Wielką troską napełnia fakt, że orkan 
zaś w okręgu trzech mil wszystkie zmienił swój kierunek na Pensacolę 
drzewa zostały wyrwane z korzenia- i Nowy Orlean. Pozatem barometr 
mi. Aeroplan, który. przeleciał nad wciąż opada, co każe przewidywać 
Clevinston, przyniósł meldunek, iż w nowe ponure możliwości. 
całej tej miejscowości niema dziś ani _ Jeden z naocznych świadków opo 
śladu życia; jedynie kilku ludzi zdo- wiada o zniszczeniu Moore Haven 
łało się uratować na dachu domu, gdzie wody przerwały w trzech 
który sam jeden zdołał ocaleć. miejscach tamy na jeziorze. Woda 

Pierwszy szturm wichru nastąpił zalała teren na cztery kilometry wgłąb, 
w piątek wieczór, a po nim o pół. tak że ludność nie miała żadnych N 
nocy rozpętał Się orkan, pędzący , sposobów ratunku. Niektórzy usito- 
przed sobą olbrzymie fale. Setki wali pływać po powierzchni lub cze- 
ludzi utonęło w łóżkach lub zginęło piać się szczątków belek. Mężczyźni 
w gruzach domów. Maszty telefo- kobiety i dzieci próżno z otchłani 

Całe rodziny 
liczącej sie- 

ocalało tylko małe dziecko, 
czem Szybkość obniżyła się na sto nych miejsc pobytu i wywczasów w Tysiące domów w gruzach. Najwięcej Napór orkanu był tak potężny, że z innej znów, liczącej sześć osób, 
mil na godzinę. O powodach orkanu porze zwłaszcza zimowej i wiosen- 
powiadamiają uczeni, iż jest on wy- nej. Wszystkie miejscowości rozłożo: miljarderów. Domy drewniane znikły budującego się domu. 
nikiem faktu, iż północna Ameryka ne na przestrzeni 60 mil między Mia- 

ncierpiało Miami, zimowa 

z powierzchni, Budowie z cementu 

stolica pog'ął jak drut żelazną konstrukcję uratowano tylko ojca. 
Prezydent Coolidge ogłosił radjem 

Na podstawie dotychczasowych apel do narodu, wzywający do wspo 

  

stanowi ogromną, otwartą i nieroz- mi a West Palmbeach zostały zupeł- zostały częściowo zburzone do funda- badsń terenu nawiedzonego klęską magania ofiar klęski. 7е wszystkich 
członkowaną masę, na której mogą nie zrównane z ziemią—a między nie. mentów. Wśród drapaczy chmur stoi liczba zabitych wynosi 2 tysiące osób stron poczęły płynąć składki, a rów- 
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nocześnie rozwinięro szeroką akcję 
ratowniczą. Wszystkie ocalałe domy 
zamieniono na szpitale i lazarety. 
Trupy składa się na olbrzymie stosy. 
Uiice są pilnowane przez wojsko. 
Istnieje wielka obawa zarazy wobec 
wyczerpania i znisczenia zapasów: 
lekarstw i środków dezynfekcyjnych. 
Rezerwistów marynarki powołano na 

Florydzie do służby czynnej, celem 
utrzymania porządku, W szeregu miejsc 
wybuchły ekscesy i rabunki. W Jack- 
sonville rabusie zamordowali wyso- 
kiego urzędnika, w Hialeah asystenta 
szefa policji, 

Jak donoszą najświeższe depesz. <= 
orkan zniszczył w dalszym swym 
przebiegu szereg innych miejscowości 
jak miasto Pensacolę, które padło w 
całości w gruzy, i Mobile w stanie 
Alabama. W Pensacoli runął też 10- 
piętrowy gmach amerykańskiego Banku 
arodowego. 
_ Straty  materjalne _ okazują się 

większe, niż pierwotnie oceniano. 
Obliczają je na wysokość dwustu 
WAĆ e rw. Nad całemi Sta 
nami Zjednoczonemi zawisł 
sztandar żałoby, IZ 
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