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R MEC Komisja rozbrojeniowa. 
Trochę peliiyki. O tem, że obec» ` 

nego kanclerza dra Ramka ma z uzo» GENEWA 7,X PAT. Podkomisja wojskowa Ligi N:rodów, obradu- 
wać były kanclerz, tek niezmiernie jąca nad sprawą rozbrojenia, ukcńczyła cziś dyskusję nad kwestją bezpie 
popularny dr. Seipe! mówi się wiele czeństwa i rozbrojenia racjonalnego. Przyjęio szereg propozycyj polskich, 
i pisze. Kwestja zdaje się jedynie: które zmierzają do stwierdzeniz, iż tylko techniczna organizacja wzajemnej 
kiedy to ma nastąpić Mówi się i pi- pomocy w danym rejonie gwarantuje bezpieczeństwo przeciwko każdej 
sze; tej jeszcze jesieni, lecz „jesień* napaści i może pozwolić na rozbrojenie oraz, że rejon musi być гогра» 
to rozciągliwe pojęcie. Nikt przecie trywzny nietyiko = punktu widzenia bezpieczeństwa i rozbrojenia, sle i z 
w żadnej okoliczności nie myśli o punkiu widzenia samowystarczalności ekonomicznej. 
jesieni — kalendarzowej. O lie moje а 

Echa genewskich obrad przywidywania operte są na wcale 
realnych możliwcściach, zmiana, o > 5 kiai w 
której mowa, tak obecrie pasjonująca GDANSK, 7X Pat. Przywódca pariji narodowo-niemieckiej hr. We- 
opinję publiczną, nie ma i nie może Sfarp zamieszcza w tutejszym organie nacjonalistów „Danziger Allgemeine 
mieć jeszcze ściśle określonego ter. Ztę” artykuł poświęcony stanowisku Polski i Niemiec wobec Ligi Naro- 
minu. Przedewszystkiem dlatego, że dów. Hr. Westarp stwierdza, iż przyznane Polsce prawo redskcji posiada 
koniec roku bieżącego będzie dla wielie znaczenie ponieważ podkreś'a jej wielkie mocarstwowe sta 
Austrji birdzo ciężki i nie pora na nowisko, н : > > 
żadne wewnętrzne „kryzysy* choćby Fakt ten zwiększa gospodarczy i polityczny kredyt Polski i zapewnia 
o najłegodniejszym przebiegu. Roki ej wielką rolę wśrod pzństw bałtyckich. Równocześnie wejście Niemiec 
bieżący jest dla Austrji niemałej wa- i Polski do Rady Ligi Narodów jest dia Niemiec wielkiem upokorzeniem. 
gi zarówno pod względem politycz. Cały skład Rzdy Ligi jest bardzo niekorzystny dla Niemiec i ich' polityki 
nym jak ekonomicznym Jeszcze przed wschodniej. 

zakredytowane oAusirf przez Ligę _ Posiedzenie komisji zagran. Reichstagu. zakredytowane  Austrji przez Ligę 
dów i trz zie zabiegać o sie 

b ni a jej Gaj e. BERLIN, 7 X. PAT. Dziś rano w obecności przedstawicieli A 
kich rynkach pieniężnych. Wciąż do. Rzeszy odbyło się posiedzenie komisji do spraw grant, S 
lega Aastrji brak gotówki; bezrobot- mentu, poświęcone dyskusji nad sprawą wstąpienia Niemiec do Lig a 
nym trzeba koniecznie dzć zajęcie; rodów, narad w Thoiry i zajść w Gemmercheim. wa Eos 
wydajność kraju (trzeba podnieść, je- refer.t na temat sytuacji międzynarodowej i zapowiedział dalszy SR 
żeli już nie podwoić, A na to wszyst. rokowań z Francją w ramach porozumienia w Thoiry. W tych sprawac 
ko potrzeba pieniędzy, pieniędzy i ma złożyć sprawozdanie komisji w połowie bm. Ma być wyłonioną e 
raz jeszcze pieniędzy.. Z racji braku jalna komisja z posłów parlamentu, która zajmie się. opracowaniem = Е 
gotówki zmarnowano nieproduktyw. nień finansowych i gospodarczych, powstałych w wyniku konferencji 
nie całych oto dziewięć miesięcy, w Thoiry. 
Tak nie może dłużej trwać. Trzeba 
stosunki parlementarne poddeć grun- 
townej — sanacji. Z drugiej jednak 
strony jakże rzucać krai, nie tęgo 
stojący na nogach, w wir kampanji 
wyborczej. Gdy następnie pomyśleć, 

Król rumuński ma szczęście, 
BUKARESZT. 7X. PAT. Król Ferdynand rumuński wyjechał dziś 

łodzią metorową w towarzystwie króla greckiego i dwuch książąt ru 
muńskiego domu królewskiego na egz ka ane a z 

isani przesiadł sę do łodzi króla greckiego. chwilę potem w bagn 
ż0 ód Sai net UPRA w Braiły w pierwszej łodzi nastąpił wybuch motoru. Trzej oficerowie od- 
kich pięć lub sześć tygodni, to ma Nieśli rany. Sternikowi udało się na czas dobić do brzegu. 

S optoneyewe ciecze at ak Sowiety łagodzą nastrój, | sześciu tygodni nierobienia nic—bo 

kre) caly pochloniety okcią wybor: WIEDEŃ, 7,X. PAT. „Neue freie Presse" zamieszcza rozmowę Swe- 
go korespondenta z przedstawicielem unji sowieckiej w Wiedniu Bersinem 

Redakcja rękopisów nlezamówionych nie zwraca! 
  

BRASŁAW — ul. 3-go-Maja 

GRODNO — Piac Batorego 

w sprzedaży detalicznej cana pojedyńczego u-ru 20 groszy 
viszczona ryczałtem. 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80: 

KAMIEŃ KOSZYRSK! — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

64 

za tekstem 10 groszy, Kronika reklamowa Inb nadesłane 40 gr. 

NiEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa I | 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 26 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul.*Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 | 
WILEJKA POWIATOWA—ułl. Mickiewicza 24 

W n-ch świąteczny ch 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 

oraz z prowincji a 25 proc. drożet 

Co dalej? 
Traktat sowiecko-litewski, podpi- 

sany został dn. 28 września. Od tej 

chwili zaznajomiliśmy się dosyć grun- 
townie z charakierem i treścią tego 

układu, czytaliśmy pobieżnie głosy 
prasy, na zachodzie i wschodzie 

Europy. Pożostaje nam postawić py- 

tamies—co dalej? — W jakie też to for- 
my realne wyleje sę pakt moskiew- 

ski, jakie będzie miał Ściśle praktycz- 

ne wyniki, tak dia obu sprzymierzeń- 

ców jak i dla państw zainteresowa- 
nych w polityce wschodniej, a bal- 
tyckiej w szczególności. 

Jakkolwiek zupełnie słuszne są 
zdania, iż z okazji tej szumnej mani- 

festacji litewsko-sowieckiej, niema 

żadnych . powodów do alarmów 1 

krzyków izbrojeń,—nię należy wszak- 
że zapominać o istotnym jego zna- 
czeniu politycznym, o olbrzymim 

wpływie, jaki pakt 'ten będzie miał 
na układ sił nad Bałtykiem, nie na- 
leży jednym słowem niedoceniać kon- 
sekwencji stąd płynących, które oka- 

zać się mogą dla Polski bardziej po- 
myślne niż przed dn. 28 września. 

Traktat sowiecko-litewski nie za- 
graża Polsce bezpośrednio, jak też 
nie zmienia nic w dotychczasowych 
stosunkach Polski i Kowna. Nato- 
miast wielki czyni wyłom we wspól- 
nych interesach państw bałtyckich i 

na zawsze zaprzepaszcza ideę związ- 

ku bałtyckiego. Pod tym wględem Ry- 
ga nie była ząskoczona. Potwierdza się 
nasze zdanie, tylekroć głaszone na 
tem miejscu, że izolacja Litwy nad 
Bałtykiem, od dłuższego już czasu 
wyraźnie sprecyzowana, nie nastąpiła 
skutkiem  czyjejkolwiek interwencji 
dyplomatycznej, czem się lubili prze- 
chwalać nasi dyplomaci, a przygoto: 
wana była przez samą Litwę, przez 
jej zaślepioną i manjacką politykę 
zagraniczną, która dziś, rzec można 
śmiało, doprowadziła do kompletnego 
zerwania z Łotwą i Estonję. 

O ile prasa zacho dnio-europejska 
w różny sposób omawia pakt mos- 
kiewski—o tyle pisma bałtyckie, bez 
różnicy kierunku politycznego, zgod- 
dnie akt ten potępiają i słusznie 
wskazują na przepaść, nad krawędź 
której, zaprowadzili Litwę jej samo» 
zwańczy politycy kow:eńscy, 

— Tak pisze: „Kaja* i „Waba 

Maa*, tak łotewskie „Briwa Seme* i 

„Łatwijas Sargs“, te samą opinję 
dało się wyczuć w bardzo skróco- 
nym wywiadzie prasowym ministra 
Ulmanisa. Że tak jest, a nie inaczej, 
że pisma te słusznie oceniają sytua- 
cję, dowodzi artykuł ostatni „Riga* 
sche Rundschau“ p. t. <Lettland, Li- 
tauen und Russland», 

„Rigusche Rundschsu*, organ 
Niemców baityckich, organ wytraw- 
nych nie tylko publicystów, ale i po- 
lityków, o głębokiej kulturze i trady- 
cji, jest jednak zasadniczym wrogiem 
zbliżenia państw bałtyckich do Pol- 

- ski. W dzisiejszej sytuacji niepodobna 
LONDYN, 7.X, PAT. Konferencja delegatów górniczych przyjęła jed. : 3 

nogłośnie rezolucję odrzucejącą kategorycznie propozycje rządowe. Decy się temu dziwić, gdyż ZADTOŚCU 
zja ta została powziętą po otrzymaniu rezultatów głosowania w okręgach” w Swych prawach osobistych i ma- 
w których za propozycją rządową wypowiedziało się 42 tysiące głosów” jątkowych, widzą jako Niemcy, jedy- 

czą. S'anowczo: pora na gruntowną 

sananę_rądu_im "się bardziej odwie: na temat traktatu rosyjsko litewskiego. Bersin oświadczył, iż nowy traktat cze, tem dla wewnętrznych i ze- nie zawiera niczego, co by mogło niepokoić zwolenników pokoju. Uwaga 
wnętrznych — stosunków — Republiki" tą: również odnosi się-do oświadczenia rządu sowieckiego, iż podtrzy- 
Austrjackiej lepiej będzie. Czują to muje swe dawne stanowisko w  kwestji wileńskiej, tak samo, jak nie 
DBAC uznaje traktatu Wersalskiego i St. Germain. Deklaracja ta nie wpłynie 

Jakże nie pisać o konęresie pan- w niczem-na pokojowy kierunek polityki zagranicznej Sowietów. Kwestja 
europtjskim, którego otwarcie dziś wijeńska pozostaje do załatwienia między Litwą a Polską. Uważa za swój 
właśnie nastąpiło? Niech dopelnię te- obowiązek przedstawić nasz pogląd na temat samookreślenia narodów, 
grać drydesienia paru Эдечево. jakkolwiek traktat sowiecko-lilewski nie jest kierowany przeciwko żadnemu 
łami. W przepełnionej t. zw. Wlelkiej Logstwu, ani grupie państw. W interesie zabezpieczenia pokoju Europie 
= an: i Ša Wschodniej należy życzyć, aby po naszym traktacie z Litwą nastąpił 
rzymiemi organami: . . + i iska. e Kanie: ago K „papie s traktat z Finiandją, Estonją i Łotwą, a nawet i z Polską 

rozgłośne dzieło o Wiecznym Pokoju. sę 
Moo gelerji, Otaczającej RE Wszystko za pieniądze. 
biusty mniejsze Mazziniego, Napole- р Ё 

т LONDYN, 7. X. PAT. „Daily New.* donosi z Rzymu, jakoby rząd 
o: Ro: uzy "Ho włoski miał oficjalnie ogłosić dnia 20 b. m. o žarija Mis włosko- 

dbam p portugalskiego w sprawie odstąpienia Włochom kolonji Angoli za 10 
B BS ARP z kanclę. Miljonėw funtów. Chamberlain miał wyrazić zgodę na ten układ. 

rzem Seiplem na czele zajęło miejsca : * ski 
oda, ściemniono światła | wśród Przed stabilizacją franka belgijskiego. 

imponującej ciszy, prof. Schiitz ode- LONDYN, 7. X. PAT. „Times“ donosi z Brukseli, iż belgijski bank 
grał na potężnych organach, jako „rodowy zawarł + angielskim bankiem „Federal Reserve Bank“ oraz z introdukcję, fugę Bacha. Zaledwie innemi bankami Holandji, Szwecji i Szwajcarii układ zapewniający banko- 
skończył, opuszczono przed organy „į belgijskiemu pomoc w razie gdyby rząd belgijski zdecydował się na 
ogromną zasłonę—z herbem Paneu* „rzeprowadzenie stabilizacji franka na podstawie pożyczki zagranicznej. гору, GZ „ię = A paE łoch 
cemi oklaskami. niebieskiem polu rąri 
krzyż czerwony z promieniami doo" Bułgarja i Włoc y + 

koła RZYM, 7. X. Pat. Agencja Stefani komunikuje: Mussolini przyjął 
Otworzył kongres wielką MOWĄą wczoraj r no w pałacu Chiggi bułgarskiego ministra spraw zagranicznych 

b. kanclerz dr. Ignacy Seipel. Po nim Byrowa W czasie dłuższej serdecznej rozmowy "dwaj mężowie stanu 
kolejno zabierali głos: dr. Rzmek, omówili kwestje, mające szczególnie ważne znaczenie dla sprawy wzmo- 
vice burmistrz Wiednia, prezydent cnienia przejaznych stosunków między Włochami a Bułgarją. Szef rządu 
niemieckiego Reichstagu dr. Loebe włoskiego wyrsził Burowowi w imieniu rządu i narodu włoskiego wdzię- 
(burzliwe oklaski), przedstawicielka czność za uprzejmą wizytę, która jest nowym dowodem serdecznych 
Danji znana autorka Karin Michaelis więzów, łączących oba kraje, 
(rozwodziła się o Brandesie, który: : z z 5 х 
od 20 roku życia propeguje zjedno- Strajk angielski się nie kończy. 
czenie się państw Europy), przed. 
stawiciel Estonji minister Pusta, ja- 
kaś pani reprezentująca wolne miasto 
Gdańsk. Przedstawiciel Węgier, rad- 
ca tajny v. Lukacs zawadził o poli- 
tykę; natychmiast zaprotestewał przed- przeciwko 730 tys. głosów. 
stawicielĘGrecji, minister Politis. «Pan- < 2 е Ž ь 
Europa-zrzekl-=nie robi żadnej poli cha wycieczki dziennikarzy czeskich. 

il» W imieniu Czechów i Stowa- : 2 = 
ków mówił minister Wacław Schu- PRAGA, 7.X Pat. «Narodni Polityka» opisuje niezwykle serdeczne 
ster; w imieniu Rumunów książe przyjęcie jakiego doznali dziennikarze czescy w Polsce, zarówno ze stro- 
Ghika. P. Aleksander Lednicki mówił ny czynników rządowych, jak i społeczeństwa i oświadcza, iż wykazuje 
© panęuropejskich ideałach Mickie- to wyrežnie że przyjazne stosunki między obu narodami wypływają nie- 
wicza. Niemałą sensację wywołało tylko z przyczyn politycznych, lecz odpowiadają uczuciom obu narodów. 
pojawienie się na trybunie Kiereń: Obecnie widać—kończy dziennik iż n:jszczersza radość zastępuje dawny 
skiego. Przypomniał on w swej mo- sceptycyzm. Palestyni 
wie, że powojenny upadek Euro a nie. 
przepowiedział już w 1806-iym w Masowy mord w z): y = : 
rozmowie z cesarz, Wilhelmem U-gim LONDYN, 7. X. Pat. «Daily Expres» donosi z Jerozolimy, iż banda 
—hr. Witte. В złożona z około 5,000 ludzi napadła na miejscowość Mudatara w Tran: 

Na trzęsienie ziemi, które nawie- synwenji i wymordowała około 100 mieszkańców. 

Zamiast TRANU 
dziło Wiedeń kilka dni temu, za ma- 

zwrócono uwagi. W wielu domach m 
ae” zegary i naczynia w szafach leca się znany J Magistra 

zabrzęczały. Pocieszono mas, że te 1 ой lat wielu za- 1 
tylko.. tektoniczne „trzęsienie ziemi, =: m ec oro A. Bukowskiego 
Czyli jedynie wierzchniego sioju zie- 
mi. Wolałoby się jednak aby i ta 
się nie trzęsła. 
M0464 464444 + des KKK PLLELLARALA>S 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 
wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej, 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 
Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski" 

i marką ochronną— trójkąt ze statywem. 
Wystrzegać się naśladownictw. 

Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214, 

ny ratunek w  potężnem państwie 
niemieckim, mają oczy zwrócone ku 
Berlinowi i wszelkie wytężają ku te-— e 
mu siły, by państwa bałtyckie, dosta" 
ły się orbitę jaknajwiększych wpły* 
wów Niemiec, 

Koncepcja polityki zagranicznej, 
reprezentowana przez Niemców bał- 
tyckich, jest: związek 3 państw bał- |$| 
tyckich: Litwy, Łotwy i Estonji, po- 
litycznie i gospodarczo związany 2 
Niemcami. Pod tym względem,  zbli- 
żają się Niemcy bałtyccy, to imperja- 
listycznych polityków Rzeszyi często 
stają w sprzeczności, do rzeczywistej 
polityki uprawnianej przez Berlin. 

Już traktat  niemieckko-sowiecki 
niepodobał się Niemcom  bałtyckim.. 
Obawiali się oni wtedy podziału 

sfery wpływów nad Bałtykiem, po- 
między Sowiety i Niemcy. Pakt jednak 
sowiecko-litewski. jest  pchnigciem 

wymieżonem w najczulsze miejsce 
tych planów. 

Ze zrozumiałym też zdenerwowa- 

niem omawia «Rigasche Rundschu» 
pakt z 28 września i czyniąc gorzkie 

wyrzuty Litwie, śpieszy jednak 
«Przestrzec» Łotewski rząd przed 

źmianą kursu polityki w stosunku 
do Litwy. Z oceny sytuacji, wytwo- 

rzonej po dn. 28 ub. m., której do- 

kładną analizę podaje wymieniony 

Organ, widzimy, że państwom bał: 

tyckim nie pozostaje nic innego, jak 

polityczny sojusz z Polską, w możli: 

wie największej rozciągłości. Tego. 
się jednak Niemcy bałtyccy najbar- 
dziej obawiają. „Rigasche Rundschau“ 
zupełnie zgodnie ze swemi łotew: 

skiemi przeciwnikami Ipolitycznemi, 

nazywa politykę Kowna krótko: 

wzroczną, jakież jednak znajduje 
wyjście? Oto pomawia Łotwę o sze- 
reg błędów, poczynionych w stosun- 
ku do Litwy i radzi błędy naprawić, 
radzi wzbudzić w Kownie zaufanie 
do Rygi i chęć do zgodnej współ: 
pracy obydwóch narodów. Nam się 
zdaje, že „Rigasche Rundschau“ ra- 
dzi Łotwie poprostu  „przeprosić" 
Litwę... 

Taka propozycja, musiałaby się 
wydać śmieszną, gdyby, nie występo- 
wał z nią organ tak poważny jak 
„Rigasche Rundschau“, že się jednak 
tak stało dowodzi tylko, że na drc- 
dze łotewsko - litewskiego sojuszu, 
mosty są już spalone, bo przecie 
nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
że rząd łotewski za radą „Rigasche 
Rundschau* nie pójdzie i „przepra, 
szač“ Litwy nie będzie, cho iażby 
dlatego, że niema za co i dlatego 
że w łonie rządu łotewskiego  znaj- 
dują się jednostki poważne, politycy 
wybitni, którzy potrafią sytuację 
ocenić należycie i najiepszą zna- 
leźć drogę do rozwiązania zawi- 
łej kwestji. Że zaś stosunek do Pol- 
ski tych polityków nie był taki, jakim- 
by być powinien, — to już całkowi- 
cie wina naszych przedstawicieli dy- 
plomatycznych, bo jak to mówią: „na 
pochyłe drzewo i kozy skaczą”... 

Z drugiej strony wątpliwem się 
zdaje, czyby Litwa w obecnem zzś- 
lepieniu czerwonego Kremla, chciała 
jakieś pertraktacje z Łotwą prowadzić. 
Dziś już stała się ona poniekąd wasa- 
lem Sowietów, całkowicie od nich 
zależnem, i szereg afrontów wzglę- 
dem Rygi popełniła. Dziś jedno sło- 
wo Aleksandrowskiego, znaczy w 
Kownie więcej niż cały rząd ze Sle- 
żewicziusem na czele. „Karjera“ Lit- 

wy skończona. Wzamian za „uznanie 
pretensji do Wilna", pozbawiła się 
samodzielnej polityki zagranicznej. 
Wiedzą o tem w Rydze i Rewlu. 

Sowietom pakt z dn. 28-go, po- 
trzebny był tylko dla czczej demon. 
stracjj wobec Ligi Narodów. Kowno 
przypłaciło tę demonstrację, utratą 
ostatków, przychylnej jej dotychczas, 
części opinii bałtyckiej, Polska zyska: 
ła wiernycy sojuszników na północy. 

Należy moment ten wyzyskać, 

m, 

$| Nowość wydawnicza! 
Ś$| Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiego 

p. 

„L czeczotkowej szkatulki“ 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M. Latour'a, 

Wilno, Mickiewicza 11-a, tei, 5—80. 
CENA 5 ZŁOTYCH. 
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Sejm | Sząd. 

Preiiminarz budżetowy na 
rok 1927, 

WARSZAWA 7,X (żel, wł Słowa) 
Prace nad budżetem na rok 1927 dor 
biegają już końca i preliminarz bud- 
żetowy wejdzie pod obrądy Rady 
Ministrów prawdopodobnie na naj- 
bliższym posiedzeniu, które odbędzie 
się w piątek. Gdyby Reda Ministrów 
załatwiła preliminaż budżetowy do 
15 go bm. zostanie on niezwłocznie 
oddany do druku, który zzkończy się 
25-go b.m. a wtenczas nic nie stoi na 
przeszkodzie aby sesja Seimu rozpo: 
częła się 30 go p: ždziernika, 

Zmiany na placówkach dyplo- 
matycznych. 

WARSZAWA, 7,X (żel. wł Słowa) 
W kołach politycznych mówią o ry- 
chłych zmianach na placówkach 
dyplomatycznych. W pierwszym rzę- 
dzie zmiany mają nastąpić w Londy- 
nie i Rzymie. Na miejsce p. Skirmunta 
naszego posła w Londynie wysuwane 
są kandydatury ks, Janusza Radziwiłia 
i AL hr. Skrzyńskiego. Placówkę 
Rzymską po p. Kozickim obejmie p. 
Knoli, dotychczasowy. vice-minister, 
który w najbliższym czasie udaje się 
na parotygodniowy urlop, poczem 
obe'mie posterunek. Następcą p. 
Knolla ma być generalny Komisarz 
Rzeczypospolitej w Gdańsku p. Stras- 
MT lub pos. w Berlinie p. Oiszow- 
ski. 

Przyjęcia u Marszałka Piłsud. 
skiego. 

WARSZAWA, 7.X (tel. wł. Słowa) 
Marszałek Piłsudski przyjął dziś am. 
basadora Francji p. Laroche, a na- 
stępnie zaś posła rumuńskiego oraz 
kilka delegacyj pułkowych. 

Śledztwo w sprawie napadu 
na pos. Zdziechowsklego 

WARSZAWA, 7.iX (żel. wł, Słowa) 
Dzienniki opozycyjne pełne są fan: 
tastycznych wiadomości o stanie 
Śśledstwa w sprawie napadu na posła 
Zdziechowskiego. Trzeba zaznaczyć 
że wszystkie te wiadomości są po- 
zbawione podstaw i obliczone na 
wywołanie wregich nastrojów w 
stosunku do rządu. Śledztwo w 
sprawie napadu czyni znaczne po- 
stępy i władze znają nazwiska spraw. 
ców napadu, Wobec tego jednak że 
Śledztwo nie jest ukończone, żadne 
szczegóły nie mogą być ogłoszone, 
gdyż, jak łatwo zrozumieć, mogą one 
skomplikować. i przedłużyć docho. 
dzenie. : 

Min. gen. Sławoj.Składkowski 

WARSZAWA, 7.X (PAT). Dnia 7 
października minister Spraw We: 
wnętrznych gen. Sławoj Składkowski 
rewizytował Prymasa Polski Arcybi 
skupa Hlonda oraz złożył wizytę 
kardynałowi Kakowskiemu, metropo- 
licie Dyonizemu, prezesowi Sądu 
Najwyższego, piezesowi Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego, Szefowi 
Sztabu Generalnego 1 Szefowi Kan- 
celarji Cywilnej. 

Karjera p Sujkowskiego 

WARSZAWA, 7X (PAT). Były 
minister Oświaty Sujkowski miano- 

„wany został naczelnikiem Wydziału 
w Głównym Urzędzie Statystycznym. 

Min. Kwiatkowski nie ustę- 
puje. 

WARSZAWA, 7—X. Pat. Polska 
Agencja Telegraficzna upoważniona 
została do stwierdzenia, iż zamiesz- 
czona w kilku pismach wiadomość o 
ustąpieniu ministra przemysłu i han- 
dlu inż, Kwiatkowskiego jest pozba: 
wiona podstawy. W szczególności 
nieprawdą jest, iż w dniu 6 bm. p. 
minister przedstawił tę sprawę Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej, z któ- 
rym w rzeczywistości w tym dniu 
ani w tej sprawie wcale nie roz- 
mawiał. 

EREEGEPYSEW ZZA WSZY 

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 
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Z ostatnich dni. 
— Korespondencja Słowa — 

Wraz ze świtem niedzielnym, 
na bruku grodzieńskim rozpocznie 
się „tydzień Ligi Obrony Pow. Pań- 
stwa*. 

L. O. P:.P. w Grodnie posiada 
rozległą i ładną tradycję! 

Dowodem niech służy fakt, że 
nasz Komitet Powiatowy jest pierw- 
szym w Woj. Białostockiem, którego 
dochód roczny przekroczył sumę 
21,000 złotych. 

Sukces niebywały i imponujący, 
o ile wziąć pod uwagę, że pow. 
Białostocki dał tylko 20,000 złotych. 
Inne miasta Wojewódzkiestoją daleko 
w ogonku. 

Fakt ten świadczy, jak idea obro- 
ny powietrznej Państwa jest u nas 
należycie zrozumiana. 

Komitet ma zamiar w tym roku 
uruchomić dwie modelarnie lotnicze. 
Jedną przy gimnazjum męskim, drugą 
przy Szkole Rzemiosł. Komitet nosi 
się z zamiarem 'stworzenia własnego 
kina w Druskienikach. Niewątpliwie 
takie kino przysporzy funduszów Lidze, 
a z drugiej strony licznym kuracju- 
szom da pożądaną rozrywkę. 

Na czele „tygodnia* w Grodnie 
stanęli: p. mec. Czesław Jeśman i 
skarbnik Franciszek Kunc. : 

Akcję w powiecie prowadzić bę: 
dzie referent Starościński, jeden z 
najbardziej ruchliwych w Lidze ludzi, 
p. Romuaid Zarzycki, 

t 

Zbliżają się wybory do Kasy 
Chorych. W październiku muszą 
być złożone listy wyborcze, 

Przedsmak akcji wyborczej już 
daje się wyczuć. lateligencja. prącu- 
jąca prowadzi obrady, aby stworzyć 
listę wspólną, Związki Chrześcijańskie 
do pracy też przystąpiły, tworząc 
Komitet wyborczy. Są czynione pró- 
by pojednania tych grup? Na przesz- 
kodzie staną jak zawsze personalne 
żądania, które w przeszłych wybo- 
rach dały zwycięstwo komunistycz- 
nym prądom. 

Ostatnie dni przyniosły jednak 
niespodziankę, której lekceważyć w 
żaden sposób nie można. Rada 
Związków Klasowych się rozpadła. 
Dotąd wszystkie związki klasowe 
szły do urny wyborczej społem. 
Obecnie lewica P. P, S$. („opozycja”) 
wraz z białoruską „Hromadą* wy: 
stąpiły z własną organizacją p. n. 
„Jedność robotnicza”. Dość przeczy* 
tać nazwiska tego Komitetu, a już 
się ma doskonałe wrażenie, co 
„Jedność” robotnicza reprezentuje? 

Na czele stoją: 1, Jakimowicz; 
prezes „Hromady*; 2, Aleksandrowicz; 
przedsiaw, Związku odzieżowego, 
3, Poddubik, sekretarz „Hromady“, 
4. Epsztejn, przedst. Zw. spožywcze- 
go i 5. Boroda, czł. zarządu „Hro- 
mady". 

Widzimy zespolenie się tych an- 
typaństwowych zespołów, które nie- 
stety w gródzieńszczyźnie, zawdzię- 
czając samowoli bezkarnej, coraz wię- 
cej chcą ogarnąć placówki społeczne. 
Czy reszta Związków Klasowych, po- 
zostających pod wpływem P.P.S. zro- 

zumie do czego doprowadzić może 
odseparowanie się od instylucyj, sto: 

jących na gruncie państwowych, i 
czy nadal będą prowadzić akcję, go* 
dzącą przedewszystkiem w Polskę? 

A czyż Grodno nie może zdobyć 
się na jedną polską listę? : 

Czy nie może stanąć do urny i 
dać dowód, że niema miejsca w 

Kasie Chorych dla żywiołów komu» 
nistycznych? : 

O tem niech wszystkie Komitety 
wyborcze pomyślą i decydują, jesz: 
cze czas jest. 

Tego wymaga nie interes partji, 
a interes Państwa. 

* 

  

W dół po Wołdze... 
Garść najświeższych  turystycz- 

nych wrażeń, — Klasyczna ziemia 
„szlacheckiej“ literatury rosyjskiej— 
Symbirsk-Uljanowsk.--Kazati. — Repu.: 
blika Tatarska, — Mimo Samary i 
Saratowa ku Kaspijskiemu: morzu. 

Daleko zostały za nami zielone 
wzgórza Niżniego Nowgorodu, białe 
ściany jego Kremlu, mrowie ludzkie 
przewalające się po słynnym „jar- 
marku*”, brudne portowe pobrzeža 
grzmiące od najstraszliwszych wyz- 
wisk  „nosilszczyków*. Nasz ma- 
jestatyczny, biały statek uchadzi szyb: 
ko w dal, płynąc z wodami wspania- 
łej rzeki, toczącemi się powoli ku 
Kaspijskiemu morzu, 

prawo ciągną się bez końca 
lesiste wzgórza falowate; po lewej 
stronie niziny bez końca, 

Z dolnego pokładu unosi się i 
rozlewa szeroko i jakby towarzyszył 
statkowi, płynie za nim — chóralny 
śpiew. Tak, akurat tak śpiewano tu 
po statkach na Wołdze wówczas gdy 
powiewała z ich masztu na wietrze 
nie czerwona, jak obecnie, flaga, lecz 
trėjbawna.. a i wcześniej, o wiele, 
wiele wcześniej jeszcze — wówczas 
gdy obok wolno płynących statków 
tatarskich i rosyjskich (lepiej może 

Grodno, 6 października. 

W życiu intelektualnem Grodna 
nie można pominąć uroczysjej aka- 
demji ku czci Ś. p. Jana Kasprowicza 
w dniu 6 b. m., pamięć którego po- 
raz pierwszy uczczono nad Niemnem. 
Uroczysta akademja na Zamku była 
odzwierciadieniem tych głębokich, a 
smutnych, uczućj które na wieść o 
zgonie Wielkiego Poety lotem bły- 
skawicy ogarnęły całe myślące spo- 
łeczeństwo. 

Wielkie zainteresowanie budzi 
dzisiejszy odczyt Wacława Siero- 
szewskiego na temat: „Piłsudski a 
Benito Mussolini“. Niezwykle aktu: 
almy temat niewątpliwie przyciągnie 
do teatru elitę społeczeństwa, 

W. Sieroszewski cieszy 
Grodnie specjalnym uznaniem. 

W końcu należy zaznaczyć, że 
wystawienie krotochwili „Oj młody, 
młody*, według Fredry (syna) w o: 
pracowaniu Juljusza Osterwy, było 
na scenie grodzieńskiej prawdziwą 
ucztą artystyczną. 

Ostatnie artystyczne wykazy dają 
ciekawe daty co do publiczności te- 
atralnej. Z nich wynika, że najwię- 
kszą liczbę widzów osiągnęło „Wy: 
zwolenie”, później „W małym dom- 
ku*, a w końcu dopiero idzie „Prze- 
chodzeń*. Należy wierzyć, że i sztuka 
„Oj młody, młody" będzie się cieszyła 
zasłużonem powodzeniem. 

Ze sfer „Redutowych* dają się 
słyszeć głosy uznania dla Grodz, 
Magistratu, kióry akcję  „Reduty* 
materjalnie b. chętaie popiera. Gi 

п 

SWIĘCIANY. 

— Samolot LOPP wŚwięcia: 
nach. Dnia 4.X br. na prośbę Ko- 
mitetu Powiatowego LOPP w „Świę- 
cianach wysłany tam został samolot 
Ligi. 

Pomimo niesprzyjających warun- 
ków atmosferycznych, silny wiatr, 
samolot szczęśliwie wylądował na 
przygodnym lotnisku owacyjnie spot 
kany przez miejscową ludność z p. 
Starostą na czele. Specjalne +zaintere- 
sowanie budził samolot wśród ucz- 
niów szkół, którzy tłumnie przybyli 
na lotniska i którym szczegółowych. 
informacji udzielali Kierownik Tech- 
niczny Ligi p. Wojewódzki i pilot 
kpt. Stafa z II p. lot. Zaznaczyć tu 
musimy, że na spotkanie samolotu 
nie przybyli jedynie uczniowie szkoły 
litewskiej, 

Lotów pasażerskich z powodu 
spóźnionej pory nie dało się usku 
tecznić, — za to p. kpt. Stafa zade- 
monstrował obecnym szereg pięknych 
ewolucji w powietrzu, budząc ogó|l- 
ny zachwyt zebranej pubuczności. 

Projektowanego lotu do Postaw 
z powodu bardzo żłych warunków 
atmosferycznych nie dało się usku: 
tecznić, 

się w 

BARANOWICZE 

— Finał pracy posła Wolic: 
kiego. Kilka miesięcy temu, jak już 
niejednokrotnie zaznaczaliśmy, rewo- 
lucyjna praca posła Wolickiego, awan- 
turnika Machaja i innych z PPS. w 
Pińszczyźaie i w Nowogródszczyźnie 
miała znaczne powodzenie, Dość, że 
osławiony Machaj tylko w jednym 
Baranowickim powiecie nawerbował 
sobie przeszło siedem tysięcy człon- 
ków, którzy wpłaciłi wpisowe ,człon- 
kowskie od 2 do 7 zł.. Na co użyto 
tych pieniędzy—nietrudno się do- 
myśleć, bo u byłych zwolenników 
Wolickiego i Machaja pozostały tylko 
złe wspomnienia. Wpływ Wolickiego 
i Machaja po rozbiciu wiecu PPS, w 
Baranowiczach w dniu 22.VII przez 
białoruskich nacjonalistów  so.jalizu- 
jących na czele z E, Mitkiewiczem 
oraz okradzeniu przez tegoż Wolic- 
kiego Wydziału Sejmikowego w Łu: 

wyrazić się: ruskich) mknęły w dó 
rzeki chyże czółna kozackie i — kor- 
sarskie. 

Czysto rosyjski mają wygląd 
przystanie. Chłopi „wielkorosy* z 
podciętą równo na potylicy czupryną, 
w onuczach na nogach i łapciach, 
zanurzają się w  czeluście statku i 
wynoszą ż nich na przystań towary, 
dźwigając na piecach nieprawdopo- 
dobnie ciężkie skrzynie i wory. Lecz 
już w Niżnim na Wołdze pachniało 
Wschodem. Tam już były tu i ow- 
dzie na szyldach sklepowych—arab- 
skie napisy. 

Oto i Czeboksary. Do niedawna 
miasteczko liche—obecnie stolica au: 
tonomicznego terytorjum Czuwaszów, 
usiłujących wznieść się do samodziel- 
nego narodowego życia. Qni także! 

Nareszcie, po 24 godzinach po- 
dróży z Niżnego, dopływamy do Ka- 
zania *). 

Miasto oddalone jest od przystani 
statków  wołżańskich na 7 kilome- 
trów. Z daleka widać białe mury 
Kazańskiego Kremlu—co go budowa 
jeszcze car lwan Groźny. Z zieleni 
ogrodów strzelają w górę po całem 

*) Korzystam w szkicu niniejszym: z 
relacyj najświeższych stałego kazańskiego 
korespondenta wiedeńskiej <Neue Freie 
Presse», p. inżeniera Mikołaja Bassecheša, 
tudzież z jego opisu odbytej tego lata wy- 
cieczki z Moskwy nad morze Kaspijskie. 

SŁ 

Walki w Chinach. 

HANKOU, 7 X. PAT. Walczące 
strony ułożyły się co do tego, aby 

OW O 

Traktat handlowy Kowno—S. S. S. R. 
Z Kowna donoszą ze źródeł miarodajnych że dn. 9 b. m. 

zezwolić pewnej ilości osób cywil- wyjeżdża z Kowna do. Moskwy delegacja litewska, w celu zawar- 

cia traktatu handlowego pomiędzy Litwą i S. S. S. R. Przewodniczy de- 
legacji dr. Purickis. — W kompetetnych sferach dypłomatycznych Kowna, 

przypisuję temu traktatowi, bardziej polityczne niż handiowe zn aczenie 
Podobno traktat ten ma być tylko dalszym rozwinięciem „klauzuli wileń- 
skiej* w pakcie z dn. 28 ub. m, gdyż realne znaczenie otrzyma dopiero 

po ustanowieniu wspólnej granicy litewsko-sowieckiej. 

Oświadczenie „„Lietuvy'. 
Z Kowna donoszą: Urzędowa „Lietuva”, zami:szcza art ykuł, w któ: 

rem oświadcza, że w najbliższych dniach, rząd litewski przes zle do Ligi 

nych na opuszczenie miasta Wu: 
Czang. Z miasta tego wyjechało oko 
ło 2000 osób, wśród nich wielu 
cudzoziemców. Uchodźcy oświadczają 
iż warunki życia w mieście są okrop 
ne. Wiele osób zmarło z wyclę- 
czenia. 

Konferencja konserwatystów. 

ŁONDYN, 7 X. PAT. Dziś rano 
otwarto w  Scoarborugh doroczną 
konterencję stronnictwa konserwatyw 
nego. W naradach bierze udział 1500 
osób. Na dzisiejszem popołudniowem 
posiedzeniu konferencji premier Bald. 
win wygłosi przemówienie treści po- 
litycznej, któremu przypisują tu do- 
niosłe znaczenie, 

Pojednanie królowej z synem, 

BUKARESZT. 7 X. PAT. Dzien: 
niki tutejsze donoszą z Paryża, iż 
królowa Marja miała wczoraj popo- 
łudniu dłuższą rozmowę z byłym na- 
stępcą tronu rumuńskiego ks. Karo- 
lem. Prasa zapewnia, iż spotkanie 
doprowadziło do zupełnego pojedna- 
nia matki z synem, 

Trzęsienie ziemi. 

PARYŻ, 7 X, PAT. „Malin* do. 
nosi z Bombsju, iż okolicę Karachi 
nawiedziło silne trzęsienie ziemi, któ- 
remu towarzyszył cyklon. Wiele osób 
straciło dach nad głową, Szkody 
materjalne wynoszą 25 miljonów 
iupji. 

WAOZZGY WOREK W RCZOWEZA BER 

nińcu, zmalał; miejscowa ludność 
masowo poczęja występować ze 
stronnictwa PPS., a ostatnio tutejszy 
Okr. Komitet PPS. zaledwie liczy 
kilkadziesiąt członków. W Łunińcu 
komitet zupełnie zlikwidowano. 

Wolicki, Machaj i Kagan, zwol- 
niony z więzienia, gdzie przebywał 
za nadużycie w Wydziale Sejmiks- 
wym, zamierzali w dniu 3.X 26 r. 
urządzić w Baranowiczach w _ sali 
Cyrku reważ i poniekąd powstrzymać 
stronnictwo 0d upadku, lecz na za- 
powiedziany wiec we 1500 osób 
zgłosiło się, jak to było poprzednio, 
a tylko około setki, i większość 
opozycji białoruskiej, co zawczasu 
zauważyli działacze PPS. i powiado- 
mili zebranych, iż wizc PPS. nie 
odbędzie się, natomiast ma odbyć 
się zebranie członków PPS, których 
wpuszczono do sali około 30. W 
czasie posiedzenia z pośród tych 30 
okazało się połowa z białoruskiej 
opozycji, która urządziła na zebraniu 
katzenmusik, a nazostatka dotkliwie 
poturbowała Machaja i Kagana, na- 
zywając tego ostatniego zdrajcą, a 
pierwszego prowokatorem, 

. Wobec tych zajść Okr. Komitet 
uchwalił robotę swoją w Nowogródz- 
kim zlikwidować. 

Nareszcie! 
PR 

Wilejka pow. 

— Przedstawienie w więzieniu. 
Zawdzięczając staraniom p. naczelnika 
więzienia w Wilejce powiatowej, 
Oraz nauczzcielki w tem więzieniu, 
ludność m. Wilejki od czasu do 
czasu miewa przyjemne rozrywki. 

W dniu 3 października rb. od- 
było się 2 gie z 1zędu przedstawie- 
mig w więzieniu, W charakterze arty- 
stów udziął wzięli: dozorcy i więź- 
niowie. Odsgrane były: „Grube ryby* 
komedja w. lil aktach. Poszczególne 
role wykonano nieźle a szczególniej 
dobrze wypadła gra nauczycielki 
Szkoły więziennej, której należy się 
uznanie za wyreżyserowanie całej 
sztuki. Frekwencja była bardzo licz- 
na, Całkowity dochód przeznaczony 
na fundusz bibljoteki dla więźniów. 

     

mieście: minarety. Synteza bizantyj* 
skiej ortodoksji i azjatyckiego Isla: 
mu. Biaty Kreml, potężne, koszarowe 
gmachy dla wojskowego użytku z 
epoki Aleksandra I i Mikolaja I go— 
to stara Rosja, staro-moskiewska, A 
w pośredku tej starej moskiewszczy- 
zny: wysoka wieża Kazańskiej caro- 
wej Sujumbeki. Moc zaś legend wije 
się dooka tego zabytku, czyniąc zeń 
jakieś sanctum, sanctorum religijno- 
narodowych tradycyj tatarskich. Do 
dziś dnia często widzieć można ko- 
biety tatarskie modlące się u stóp 
wieży starodawnej — Świętej. Trzeba 
atoli dyskretnie wtrącić, że, niestety, 
wieżę tę zbudował nie kto inny tylko 
lwan Groźny, zaś Sujumbeka była 
tylko mełżonką pewnego tatarskiego 
księcia i miała syna, który po przy 
jęciu wiary chrześcijańskiej przyjęty 
został do carskiej familji. 
@ Rosyjscy władcy zmietli z wybrze- 
ży Wołgi zaludniające je plemiona 
Czuwaszów i Kałmauków, a przede- 
wszystkiem Tatarów i daleko odsu- 

inęli je w głąb kraju. Pobrzeża Wot- 
gi są kompletnie rosyjskie — od 
Kazania aż pod sam Astrachań. Tyl: 
ko vis d-vis Szratowa leży jak wys- 
pa na morzu Kolonja nadwołżańskich 
Niemców, dziś zowiąca się — repu- 
bliką. 

Tu było główne siedllsko starej, 
najautentyczniejszej ziemiańskiej ro- 

Narodów pismo oficjalne, w którem zaznaczy, że Litwa gotowa 
pełnić wszelkie zobowiązania, ciążące 
Ligi Narodów. — Pismo to, ma być 

jest wy- 
na nie z tytułu przynależności do 
odpowiedzią na głos opinii, że tra- 

ktat litewsko-sowiecki, stoi w sprzeczności z $ 16 statutu Ligi Narodów. 

Smetona o traktacie. 
KOWNO, 7 X.PAT. Były lilewski 

wygłosił odczyt na temat traktatu litewsko sowieckiego. 
republiki Smetona 
Oświadczył on, 

prezydent 

iż do zawarcia tego traktatu zmusiły Litwę stosunki wewnętrznej polityki 
ekonomicznej, W porozumieniu z Rosją i Nemcami będzie 
wiązać kwesiję Wilna i Ktajpedy. O:warcie tranzytu polskim 
przez Libawę oraz spławu na Niemnie uważa prelegent 
gdyż Ploska mogłaby wykorzystać dia 

można raz- 
tow3rom 

za niebezpieczne, 
niebeżpiecznych eksperymentów 

takie incydenty, któreby się mogły wydarzyć w czasie ransportu, 

Kowno nawołuje do wojny. 
„Dzień żałoby 9 listopada. 

W dniu 9 b. m. odbędzie się w Kownie «Święto żałoby», z okazji 
roczńicy wyzwolenia Wilna przez wojska gen. 
tę w Kownie uznają jako „oderwanie* | 
tym wszystkie teztry, kina i t. d, będą nieczynne. 
muszą flagi czarne. O godz. 12, na 

Żeligowskiego. Rocznicę 
Wilna od „macierzy. W dniu 

Na domach powiewać 
przeciąg 1 minuty, wstrzymany bę: 

dzie wszelki ruch w państwie. Związek «Oswobodzenia Wiina», nawołuje 
z tej okazji do wojny z Polską. 

  

W TYCH DNIACH ZOSTANIE OTWARTY 

przy ul. Mickiewicza 7 

oddział warszawskiego wykwintnego 

Obuwia firmy „Leon“ 
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syjskości; tu dokoła leżały «barskie» 
dwory starodawnych „pomieszczy- 
kėw“, tu ciągnęły się nieskończenie 
rozległe szare wsie, senne.., Dziś one 
się budzą — a Świetność dworów 
zgasła już. : 

Oto najrdzenniejsze rosyjskie gu- 
bernie: Ulmanowska (przed rewolucją 
Symbirska), Saratowska, Stalingradz- 
ka (dawna Carycyńska, bo jak żeby... 
podobna nazwa mogła istnieć w 
obecnej Bolszewjil, i Samarska, Tu 
cudzoziemiec, „obcy” człowiek, gdzie 
niegdzie tylko siedzi, 

Uljanowsk.. ciche, stare miastecz- 
ko — do niedawna istne gniazdo 
najstarszej rosyjskiej szlachty... Tu 
każdy dom, jednopiętrowy, najwyżej 
dwupiętrowy, wśród cichego ogrodu 
dożywający dni swoich przypomina— 
powieści ze złotego okresu rosyj- 
skiej literatury, Tu mieszkał Turgen- 
jew.. Tu pisał swój „Obryw* Gon- 
czarow; tu powstało „Gniazdo szla- 
checkie“ Turgenjewa. Tu urodził się 
Kiereńskij — i Lenin, twórca nowej 
Rosji. Tu żył ejciec Lenina wśród 
swoich współziemian z drobnej, Sta* 
rej szlachty, pełniąc sumiennie abo- 
wiązki swoje inspektora szkół Iudo- 
wych; tu Lenin-Uljanow chodził do 
gimnazjum. Synowie całej sziachiy 
nadwołźańskiej chodzili wówczas do 
szkół w Symbirsku; w „korpusie* 
symbirskim uczyli się i z kadetów 

wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK 

„Słowa w P, K. O. 
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EIEJIAGIAk KIA EEAAAEAEEAA 

2806686068880668 0900500600969 
dobrze 

czas wyjścia 

Ie! 
Ja 

prenumerat, tudzież 

E 
I 
E 
a 
В 
В 

ukaže 

się 

wytastali na szykownych oficerów | 
brykających po salonach Petersburga 
i Moskwy; potem doszediszy do 
szczytu karjery wracali, dymisjonowa- 
ni, do cichych dworów swoich sym- 
birskich i wśród swoich penatów, 
spokojnie wiodąc źywot obywatelski, 
dożywali wieku... Tu po cichych, 
wąskich uliczkach Symbirska parado- 
wały niegdyś złotem szyte mundury, 
któremi przyjezdżali olśnić krewnych 
i znajomych „tuzy* petersburskie; 
stąd przyjezdżali wysoko postawieni 
krajanie brać sobie żony, z tych oto 
niskich dworów i dworków symbir: 
skich.. Tu, bywało, fety idą za feta- 
mi w tych oto starych ruderach do- 
gorywujących w cichych ogrodach u 
symbirskich ulic. 

Tu w połowie ubiegłego stulecia 
była twierdza liberalnej inteligencji 
ziemiańskiej, co odsunięta od*dworu 
nad Newą, szykanowana zawzięcie 
przez szefa policji moskiewskiej lub 
petersburskiej, tu szukała schronienia 
mniej lub więcej bezpiecznego „/a 
rodinie*, na głuchej prowincji. Tu na 
tym g'uchym  partykularzu symbir- 
skim powstału nisjedno dzieło naj- 
szlachetniejsze rosyjskiego ducha, 
Stąd posyłano iłumnie szlachecką 
miodzież ziemiańską na uniwersytet 
do Kazania, co zawsze był ognis- 
kiem i ostoją liberalnych, postępo: 
wych idei, a z temperamentu rewo- 

pomyślana polega między 

odpowiednim wyborze wydawnictw w których się ją Wprowadza. 

Łowiecki Nr. „Słowa” 
stanowi pierwszorzędną okazję reklamową dla firm ze względu na 

r a a 

10-go października 
a więc w czasie największego sezonu ogłoszeniowego. 

Rozpowszechnienie 
jako numer pierwszy w swoim rodzaju 

ma zapewnioną poczytność. 

ż08006006000868 000006606848 
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SPORT. 
Jesienne Zawody Konne 
W dnim wczorajszym rozpoczęły się je- 

sienne zawody Коппе urządzone stara niem 
Wileńskiego T—wa Hodowli Koni Dowodz- 
twa 3—ciej Samodzielnej Brygady Jazdy. 
Program zawodów obejmuje trzy dni 7—go, 
8—go i 10—go b. m. Wczoraj właśnie od- 
było się o godzinie 10—tej rano otwarcie 
zawodów popisem jazdy wzorowej. Do po: 
pisu stanęło 22 jeźdźców. 

Nagrody otizymali: 1) mjr B<se z 23 
p. ułanów na klączy <Kameija», 2) por. Jn= 
ścińki 13 p. ułan na wał. <Łowca», 3) rtm. 
Karassek 23 p. ułan, na wał. «<Nemtudems, 
4) ppik, Kozierwski d—ca 4 p. uł, na ki. 
«Orlica», 5) rtm. Lappa z 13 p. ułanów na 
wał <Murza>. 

Na konkursie hippicznym było zapisa- 
nych 48 jeźdźców, wycofało się 8. Nagrody 
otrzymali: 1) por. Pietraszko z 23p. ułanów 
na wał. «lbis», 2) por. Kamionko z 13 p. 
ułanów wał, «Nektar», 3) por. Druhowino 
z 23 p. ułanów wał. <Łuj». 

Powyżsi trzej jeźdźcy przeszii parcours 
bez błędów, miejsca ustajono na rozgryw- 
ce przez podwyższone przeszkody. 

4) por. Jerzykiewicz 29 p. a. p, wał. 
«Łoś», 5) por. Mendelski 29 p. a. p. klacz 
<Hsla>. 

Bieg myśliwski, zapisanych jeźdźców 
było 11, jedea wycofany. Nagrody otrzy: 
malis 1) por. Kamionko z p. ułanów 
wał «Hros» pułkownika ' skiego, 2)-rtm. 
Rudnicki z 23 p. uła wał, <Fulet>, 3) 
mjr Jodko-NarF' z z 13 p. uł. wał. 

<Ład>, 4) por. ] _cński z 13 p. uł. wał. 
<Łęgus», 5) por. Prosiński Włodzimieiz z 
13 p. uł. wał. <Mijets, 

Publiczności w dniu wczorajszym było 
mało. Dzień powszedni, chłód, brak biegów 
płaskich i.. totalizatorą przyczynił Się wie 
docznie do tak nieznacznej frekwencji, Jit- 
tro natomiast należy się spodziewać liczne- 
go napływu gości wszyst<o bowiem Wska« 
zuje na to, że dzień będzie ciekawy. Pio- 
gram zapowiada poza ciężkim konkursem 
hippicznym 6 biegów płaskich w których 
będą brały udział konie ze stajni 1—go 
pułku už Krechowieck ch, pułk. Karatieje* 
wa, 9 pułku Strzelców konnych 1 inne. 

Zamknięcie sezonu wioślar- 
skiego. 

Dnia 10 X b. m o godz. 9 odbędzie się 
zamknięcie sezonu wioślarskiego T«wa Wio* 
ślarskiego w Wilnie, na które Zarząd upra- 
sza O przybycie członków T—wa x kostju- 
mami wiośiarsk. Tegoż dnia o godz. 19 od- 
będzie się otwarcie lokalu zimowego przy 
ul. Ad. Mickiewicza 15—9, 

Szczepienia Ochronne 
przecio szhanatynowe 

w przychodni 
ul TROCKA 2 

Codziennie od 9 r. do 8 w. 

  

  

  

DOKTÓR 

K. Biuszel Karnicka 
Powróciła i wznowiła przyjęcia 

od 9—11 g. Torgowa 9.       

innymi, na 
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ucyjnego słynął, Gdzież jeżeli nie w 
Kazańskim uniwersytecie zaprawiali 
się do przyszłego Życia swego — 
Tołstoj i Lenin? 

Dziś jest Symbirsk-Uljaaowsk ci- 
chszy niż kiedy, Moc tu schroniła 
się starych carskich generałów i żyją 
w swoich starych symbirskich kamie- 
nicach, pragnąc jednego tylko: za- 
pomnieė o Bożym świecie, Tu też 
poosiadaly całem stadem damy i 
matrony „przedwojenne“, zgorzkniate, 
skrzywione, wspominając u kominka 
«dawne, dobre czasy», Tu _ schronił 
się i mieszka wygodnie, lecz w odo- 
sobnieniu, wielki przeciwnik  bolsze- 
wizmu, wódz socjalnych demokra- 
tów Gotz. Przebywa tu pilnie strze- 
żony przez odnośnych funkcjonarju- 
szów sowieckich. Żona jego atoli 
pracuje w rządowym wydziale zdro- 
wia publicznego i przez nią utrzy- 
muje Gotz, prawie więzień politycz- 
ny, kontakt z otaczającym go śwla« 
tem, 

* 

Po rozbiciu byłego państwa tatar- 
skiego, zacząt go Iwan Groźny grun- 
townie — «pacyfikować». Przede: 
wszystkiem odegnał precz od brze- 
gów Wołgi i Kamy ludność latarską. 
Wypłoszył ją z miast, spędził w da- 
lekie wioski na prawie pustynnych 
stepach. Dziś jeszcze w promieniu 
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Ujednostajnienie form 

b.r.; patrz „Słowo* 

Przechodzę obecnie do zagadnie: 
nia drugiego, dotyczącego form wła: 

 ściwych organizacyj i ich wyboru, 
Poprzedzić to jednak muszę wyszcze- 
gólnieniem zadań, ciążących na orga- 
nizacjach rolniczych, któremi są 

1) zadania zawodowe, 2) zadania 
Oświatowe, 3) zadania kuliuralno-te- 
chniczne. 

Pozatem, pomimo powyższego 
4 oc, należałoby uwzgiędnić inny 

- zynnik, bardzo ważny w efekcie for- 
4 my organizacji. 

Ё Mianowicie chodzi oto, że różne 
_ Są potrzeby rolniczego zawodu, z 
Kiórych jedne w rezultacie swego 

„ działania są rychiej osiągalnie, inne 
później. Jedne są bardziej namacalne 
1 zrozumiałe dla praktycznego rolnika, 
inne oddalone i nie dające natychmia- 

4 stowych korzyści. 
| Np. porada udzielona w sprawie 

| obliczenia podatku, wyjednanie kre- 
dytu, wyjednanie rabatu premji ase- 
kuracyjnej, odczyt fachowy na Kółku 
Rolniczym, lub udostępnienie zakupu 
hurtownego nawozów sziucz- 
nych, pośrednictwo pomiędzy praco: 
dawcą i robotnikiem, to są potrzeby, 
które rolnik ocenia natychmiast i 

, chętnie przyczynia się do udziału w 
kosztach organizacji, która tem się 
Zajmuje, gdyż widzi natychmiastową 
Orzyść osobistą i rezultat działania 

organizacji. 
Inaczej natomiast rzecz się przed- 

fawia, gdy ma się do czynienia z 
akiemi potrzebami jak szkolnictwo, 

Statystyka, došwiadczalriciwo, meljo- 
Tacje, lub kieruaek hodowiany—ho- 
dowli inwentarza krajowego. Te spra- 
wy dają przeważnie rezuliat na daleką 
metę, a nawet nie zawsze wiadomo, 

óre. pokolenie z konsekwentnej i 
planowej pracy w tych dziedzinach 

korzyść odniesie. Tych potrzeb, ma: 
ącyca poziom potrzeb gospodarczych 
Państwowych, nie można opierać o 
wypadkową  dobrowolność ogółu 
rolnictwa, powinny zaś znaieźć one 
zaspokojenie i zapewnienie swojej 
trwałości i pracy w organizacji samo: 
Tządowej, i to wyłącznie samorządu 

‚ rolniczego, Samorząd ogólny nie leży 
/ W rękach dostatecznie kompetentnych, 
Odnośnie do wymogów rolnictwa, i 
ek wiemy to dobrze z tutejszych sto- 

) Sunków, popełnią często biędy, decy- 
dując sprawy sobie niewłaściwe. 
„Rolnictwo polskie, będąc decydu- 
jącą gałęzią produkcji państwowej 

olskiej ma wszelkie względy i pra- 
Ę2 po swojej stronie, aby być obsłu- 

onym własnym, odrębnym fachowym 
samorządem relniczym 

Tego rodzaju organizacjami samo- 
Tządowo -rolniczemi są w Wielkopolsce, 
Omorzu i Śązku Izby Rolnicze, któ. 

tych istnienie dla miejscowego roi- 
nictwa ma egromne znaczenie. 

Dzisiaj odbywa się wielki spór, a 
właściwie wstydliwe oficjalne milcze- 
nie na temat: lzby czy Towarzystwa. 
Tzeciwko I:bom głośno powstać 
Udno, ponieważ mamy pretensje 

przynależności do zachodnie-europej: 
skiej kultury—a struktura lzb stamtąd 
Pochodzi, Następnie świetna kultura 
rolna Niemiec na izbach Rolniczych 
Słownie wyrosła. Dzisiaj niemieckie 
Stosunki organizacyjne uznały za naj- 
właściwsze oparcie sę równoległe o 

zby i o Towarzystwa Rolnicze, więc 
zbyt "oficjalnie zwalczać Izb Rolni: 
<zych — jakoś nie wypada. 

Tymczasem przy konceptach usta- 
gw normalnej Towarzystwa Wszech* 
„Polskiego ma rzekomo być wprowa- 
(TY Dierwiastek przymusowej skład 
19 na Towarzystwa, 'co uoodobnilo- 

27 całkowicie rolę Towarzystwa do 
da? a to dla następujących powo- 
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30 do 40 kilomeirėw dookola Kaza- 
nia nie znaleść ani jednej wioski ta- 
arskiej, W Kazaniu samem wzniósł 
$roźny car kreml w pośrodku miasta, 
jak symbol swej carskiej władzy i 
tosyjskości, 
i I dopiero w XVIil-tym, w począ- 

ach X'X-go stulecia zaczęli Tata- 
@ zy nieśmiało osiadać w Kazaniu, w 
_ dawnej stolicy swojej, w świętem 
_ Swojem mieście. Wówczas to zaczęły 
" Powstawąć oba przedmieścia zwane 

atarskiemi Dziś — złote kopuły 
azańskich cerkwi prawosławnych 
bją jakby w wieńcu strzelistych 

 przedmieściowych minaretów. Śro. 
j dek miasta — prawosławno rosyjski; 

_ Mowe miasto tatarsko-mahometańskie. 
° — Runęło zaś w XVl-tem stuleciu 
_ pod ciosami Iwana Groźaego niety]- 
_ ko ówczesne Państwo Tatarskie, We- 

_ Spół z niem zginęła też kuitura tatar 
_ Ska, wcale nie byle jaka. Właściwie 

był to aglomerat kilku kultur. Na 
liurę tatarską złożyły się: prastara 

kuitura bułgarska i Chazarów, pier- 
wiastki znaczne kuliury mongolskiej, 

_€£0 je Mongołowie przywiekii z sobą M, 
Nad Wołgę aż z głębi Azji, dalej nale: 

 Clałości, tą drogą, kultury .chińskiej 
A na ostatek via Islam Sporo pier- 
Wiastków kultury arabskiej. 

Carski rząd tolerował jedynie: re- 
icję mohametańską. Z biegiem cza- 

stał się Kazań centralą Islamu na 

organizacyjnych w rol 
nictwie. 

(Dalszy ciąg referatu wygłoszonego przez p. T. Zana, dyrektora Pemor- 
skiego T:wa Rolniczego, na konferencji rolniczej w Wilnie w dn. 28 IX 

Nr.Nr. 232 i 233). 

S EO WSO 

z terminów spłaty zaliczki za III 
kwartał. roka bieżącego wyznaczo- 

nych na dzień 20 października i dzień 
20 listopada roku bieżącego spowo- 
duje, oprócz przymusowego ściągnię- 
cia całkowitej kwoty zaległej zaliczki 
za ten kwartał, pozbawienie w przy: 
szłości _ nieakuratnych _ płatników 
wszelkich ulg podatkowych. - —- 

Leży przeto w interesie płatników 

1) Pracę zawodową ogólną i szcze- 
gółową, 2) oświatę pozaszkolną, 3) 
normowanie warunków pracy i płacy, 
4) propagandę spółdzielczości rolni- 
czej i jej kontrolę. 

(D. C. N.) 
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Kto ma się jutro zgłosić do komisji przemeldun- 
kowej. 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ul. Ży. Uniwersyteckiej Nr 2, 4, 6, $, Dominikań- 
dowskiej Nr 8 i 10 (zk Dominikański 17); skiej Nr od Nr 8—16 włącznie. 
zauł, Dominikańskiego Nr 14, 17 i 19; ul, Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ul. 
Niemieckiej Nr 16, 18, 20 i 22 (Klaczki 2), Wiłkomierskiej od Nr 2—30 włącznie, Pi- 

Šai Do II Komisariatu, miekcy ak NE 2, 4, 6 i 8, Zwierzynieckiej lewa 

niegowego Nr 3, 5, 7, 9, 11, *а e: 7 s s “ 
swisaki 1), 6a (Słowiańska 13). 8a. (Sło. Šilo a @ 
wiańska 16), 6 (Miodowa 2), 8, 10 i 125 ul. { 59 sze ódcko NE 24 AWG TAGI 
Słowiańskiej" Nr 11 (Miodowa 4), 17 (Wale. ożieca YE uielskićz i N gl OCH 
szawska 10); Warszawskiej Nr 12; Nieświe- 1) o 2 а, ЭЪ, 

Ustawowe upoważnienie Towa- ROD MIPS OS, 
rzystwa do ściągania składek od  — W sprawie poboru nadzwy 
ogólu rolników, stwarza konieczność czajnego 10 proc, dodatku do po- 
nadzoru na temi funduszami ze stro: datków bezpośrednich. W związ. 
ny Państwa, czyli prowadzi właściwie i i dA fony a i ku z krążącemi wśród płatników 

dotrzyma..ie wyżej wymienionych ter 
minów co do uiszczenia podatku od 
obrotu. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
7 października 1926 r. 

mi miałyby być stworzone na całym błędnemi pogłoskami o mającem rzE- Dewizy i waluty: 

2 1 dej * 

skiej Nr 10, 12, 14, 16 (Warszawska 14). | blywatayia № 123а ЫЫ В 1О 
Do VI Komisarjatu, mi zkaicy ul. 

Połockiej Nr 11 do 21 włącznie i Koszary 
wojskowe, Żwirowa Góra, obie strony. (t) 

Do III Komisariatu, mieszkańcy ul. 
Zamkowej Nr 1, 3, 5, 7, 9; Skopówki od 1— 
11 włącznie, plac Marji Magdaleny Nr 2, 4, 

Zatrzymanie podejrzanego osobnika. 
Onegdaj w rejonie Dukszt organa Wobec nasuwającego sią podej- 

mi, ale Towarzystwami 
‚ № tem się kryje poważne niebez: 

pieczeństwo, gdyż jak 
organizacyjna na zachodzie naszym 

NE państwa lzby Rolnicze, komo nastąpić skasowaniu względ- ać WE e S 
tóreby się jedynie ie -. nie pr: ni terminu pob „ Dolary 9 9, ‚ y się jedy: a ną Izba- nie przesu ięciu ter poboru nad. Holanaija 36010 36300 36020 

olniczemi. zwyczajnego 10 procentowego do- Londyn 43.11 43,88 43,60 
datku do podatków i opłat skarbo. Nowy-York 900 002 8.98 

to. praktyka wych, Ministerstwo Skarbu w;zjaśnia, to E 5 nr 

wykazała, nie wszystkie zadania orga- iż obowiązujący już od dnia 16-go weak ja K 12198 12794 
e. PECH dobrze jest wiła- ubiegłego miesiąca termin poboru Włochy 3480 _ 3488 3472 
czzć w formę samorządu rolniczego. wymienionego 10 ntowego do- Pelgja 24,70 24.76 24,64, 

S rożne Procen O WEEO CO” Stokkolm 2410 241.70 — 21050 Więc zawodowa praca przede- 
wszystkiem, winna Inż wież ód in- NZ ® н ANM pz Z 
gerencji Państwa, kłóre w każdy są- ZOStenie przesunięty i dodatek ten 

morząd wglądać musi właśnie z po: pobierany będzie nadal. 
wodu kontroli nad jego funduszami. Zarazem nadmienia się, w  Spra- 
Raków art = asa wie spłaty zaliczek kwartalnych na 

nie nadaje się do Lia samo- pooex Rz sou >> = 
rządowej, a więc do kompetencji Izb. Tok 1926, iż niedotrzymanie jednego 
Dalej, organizacja społeczna Kółek 
Rolniczych również pozostawioną 
być winna całkowicie swobodzie Wrażenia teatralne. 
społecznego działania. Wreszcie obro- 
na całokształtu interesów i potrzeb Mongommery: „Dzień bez kłamstwa". 
rolnictwa danego rejonu musi posis: Komedja w 3-ch aktach—wystąwiona 
dzć całkówiią swobodę działania i w Teatrze Polskim. 
nieząleżność od władz. W przeciw- ia]: : 
nym razie nigdy śmiało i energicznie © = i o ao 

oka” a ie. pie 2 Powiem kogo zaboli, a rzetelną jest cnotą zależną o inisterstwa Rolnict ; - п лй * 
ico siu generis instancj oś: gdy. na dobre wychodzi biżaenie žaros“ Had == d Z „ oe_* W/ tem, zdaje się, jest najbardziej 

A ządem rolniczym giozojczne distinguo, o którem p. cz li lzbą. ” : 
Widzimy więc z powyższego, że aimas zapomniał lub wiedzieć 

część zadań i celów rolnictwu wła- i i i a P. Mongommery poszedł sobie po 
wód bf piu tg być przekazanem linji najmniejszego oporu. Niech nie- instytucji samorządówo rolniczej czyli jaki p. Bob Bennet mówi przez 12 
lzbie, część zaś dobrowolnej organi- godzin najczystszą prawdę ludziom 
zacji zawodowej— Towarzystwu Rol- w oczy a... zobaczycie państwo co z 
niczemu, Chodziobyjedynie o to, że- tego wyniknie! Po kskalach zaś i 
by EL właściwe przepro lożach, a osobliwie na galerji, już 
wadi das > kompetencje zacierają ludzie ręce i każdy w duchu 

W tym kierunku winnaby рггеде- 0 RI оЕ tki б Už pyszna ci, którym tea warjat będzie 
wszystkiem pójść koncepcja utworze- r„naj prawdę prosto w oczy — no, i e po skrzy dla Polskiego GA Lk Р у > 
-wa Rolniczego. Nie w kierunku J i i > ; akož, co p. Wyrwicz- Wichrow- 

i a al S e ski palnie jaką szczero złotą prawdę, 
> У OD)" to staje się albo skandal, albo awan- dwu, i i i * 5 > $ 
a a? rozgraniczenia ich me ze jakie nieszczęście. 

Można się spodziewać, osobliwie i i j » Właśnie z logiczną konsekwencją Anin DZ rozległym ho- takiej demonstracji najtrudniej. P. 

rzutu, że dwie organizacje byłyby Mongommery i # tego mało sobie 
zbyt kosztowne dla ludności rolni. so jas ai a BL 

  

czej Mamy w rzeczywistości pó jak i kilka lub na niektórych terenach = st bej 7 T kikanašcie organizacj, i to nas nie Kurtyna” I KE m te, boli, zaś mielibyśmy się brać raptem 
dwuch? Stąd więc pizedeńszycikiem 
ten zarzut już nie jest racjonalnym. 
Przeciwnie—chod:ićby nam powinno 
© to przedewszystkiem, żeby one 
celowo i sprawnie działały, zaś ra- 
chunek sam się znajdzie w iloczynie 

| wszyscy najprzykładniej rozcho- 
dzimy się do domu, bo— przecie nie 
siedzieć w teatrze do białego dnia? 
Choćby najsiększa była po temu 
ochota, 

Jak się gra taką sztukę? Bez 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 10,50 (w złotych 634 
kolejowa 149,00 151,00 

5 pr. pożycz konw. 4150 4550 — 
pr. pożyczk, konw, — — — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 38,50 3780 — 

co narobił, jakby tego wcale nie brał 
do serca, ałbo, że panie Kuszlówna 
i Pillafi,,. 

O tem wszystkiem przecie ja р!- 
sać niemam najmniejszej racji? 

O czem natomiast trzeba pisać — 
niestety, z całą otwartością i szcze- 
rością, to o tem, że żnaleziono w 
Lutni  najdoskonalsze rozwiązanie 
kwestji, jak ustabilizować maksymalną 
frekwencję (od czego przecie sam 
byt Teatru Polskiego zależy) lecz nie 
rozwiąząno kwestji — repertuarowej. 

Że zniżono ceny do minimum i 
przez to zapewniono na mur Tea- 
trowi Polskiemu frekwencję od dołu 
do góry i od góry do dołu — to 
bardzo pięknie i dobrze, Dwudziesto- 
groszowe miejsca — to ideałl W tym 
kierunku dalej posunąć się niema już 
sposobu. Alfe o repertuar będziemy 
prosili stojący na nieco wyższym po- 
ziomie niż ceny. Pod hasłem: „Byle 
czem zabawić publiczność!* nie mo: 
że stać jedyny obecnie teatr polski w 
Wilnie. Nie wymagamy tragedji z 
pięcioma trupami w piątym akcie, lecz 
zespół komedjowy jak ten, który ma* 
my obecnie w Lutni, może dopraw- 
dy, wytrzymać nie tylko takie simple 
comme bonjour sztuczki jak ta naj- 
swieższa Mongomerjada. Zaczyna nam 
grozić repertuar — dwudziesto 
szowy. Apelujemy... Aha! Właśnie. 
Do kogo mamy apelować? Do dyr. 
Osterwy? Oczywiście. Grupa Reduty 
to przecie część Reduty a szefem na- 
czelnym Reduty jest dyr. Osterwa. 
Prosimy przeto pięknie dyr. Osterwę 
aby zechciał skinąć z Grodna i skie- 
rować nieco w zwyż repertuar Te- 
atru Polskiego, Aparat dobry. Wy- 
trzyma. 

Cz. Jankowski, 
"niom Pana Wojewody Wileńskiego 

Straży pogranicznej przytrzymały nie- rzenia, iż pomieniony jest wystanni- 
jakiego Bodopina Sidora, w czasie kiem jednego z państw ościennych, 

podniesionej produkcji ogólnej, która 
w efekcie swoim dać może zyski, 
stokrotnie przewyższające koszt sa- 
mych organizacji. 

Reasumując powyższe doszliśmy 
do wniosku, że winny być w rol- 
nictwie zachowane inne, niż dawne 
T-wa i Patronaty Kółek, formy orga 
nizacyjne, a mianowicie: Izby, jako 
instytucje samorządu rolniczego i 
równolegle z niemi T-wa, jako Jrga- 
nizacje zawodowe, oparie o dobro- 
wolność. 

Do kompetencji 
zaliczyć: 

„1) Szkolnictwo rolnicze, 2) da- 
wiadczalnictwo, 3) statystykę, 4) 

kulturę techniczną, 6) meljoracje, 6) 
p oblem kierunku hodowlanego, 

Do kompetencji zaś Towarzystw 
Rolniczych: 

Izb należałoby 

całą Rosję. Tylko, że religia moha- 
metańska nie była wcale stražniczką 
tatarskiej kultury, Tylko pierwsze 
druki arabskie pojawiły się w Kaza- 
niu i w Kazaniu odiąd drukowano 
święte księgi dla wszystkich rosyjskich 
«poddanych» wyznających wiarę Ma- 
homeia, Tatarska ludnošė, nie podtrzy- 
mywana „wcale pod względem kultu: 
ry i oświaty, zeszła na poziom na: 
wet niższy niż włościańska ludność 
rdzennie rosyjska — zarówno co do 
ekonomicznego dobrobytu jak co do 
rozwoju umysłowego. A trzeba do- 

dać, że Tatar miał w Rosji otwartą 
przed sobą jedną tylko drogę: mia- 
nowicie karjerę wojskową. Do urzę- 
dów Tatara nie dopuszczane; na 
służbę rządową nie przyjmowano go. 
Nawet do uniwersytetu rosyjskiego 
mógł Tatar dostać się tylko z tru- 
dem niemałym. 

Rząd sowiecki postanowił rozwią: 
zać „kwesiję tatarską*. Tatarzy nad. 
wołżańscy otrzymali pełną autonomię 
w granicach Republiki Tatarskiej **) 
— Oczywiście mocno zależnej od 

oskwy i zostającej ściśle pod Mos- 
kwy kontrolą, Byle umyśliła drgnąć... 
już byłoby po niej W owej Repu- 
blice Tatarskiej jest załedwie połowa 

**) Podział administracyjny na kanfeny 
Herb: łuk tatarski ze strzałą na mapiętej cię- 
ciwie. 

jego sztuce, Trzymając krótką fajkę w 
zaciśniętych zębach sypie się raz po 

zbytniej fatygi. Bo, co tu grać? „Ka- 
wały* różne same wytaczają się na 
Sscerię.. mp. gdy się powie w oczy 
damie popisującej się śpiewem w 
salonie: „Ależ pani drze się jak kotka 
na dachu*! Wszystko jest u p. Mon 
gommery'ego jak „amerykańskość* w 

- Ważne dla Właścicieli 
Ogrodów 

w gatunkach wyboro- 
d 4 wych kupuje i przyj- razu dziesiątkami tysięcy  dolarów—i muje do sprzedaży 
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już. Nunc plaudite, cioes! komisowej 
Niestety niema czego tak bardzo SPÓŁKA 

oklaskiwać, Nasi artyści mają przecie * 
ambicję i nie zbywać ich komplemen- Ogrodniczo - Handlowa 
tami — w próżnię. Bo, że p. Purzy- i 
cki poirafi rzucić na scenę wyborny sp. z 0. 0. 
typik pastora, albo że p. Piwiński W. II 
potrafi — mój Boże, potrafil — za- A) Mala Mironas, 
grać jakiegoś Amerykanina.. d Ia tel. 21904, 
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Mongommery, albo že Wyrwicz-Wich- 
rowski za mato jest przeražony tem, 002969 3 

Tatarów. Stolicą Republiki jest Ka. tarska, przed którą w carskiej Rosji 
zań. | Kazań — ożywił się znacznie. były zamknięte wszystkie drogi, rzu- 
Tatarzy poszli na lep „kultury* bol- cała się do handlu. Co miała robić 
szewickiej; ich inteligencja tonie cała innego? Obecnie drobni kupcy tatar- 
w rosyjsko - bolszewickim czadzie. scy borykają się z losem rozprosze- 
Wynaradawia się i bolszewizuje. O: ni po całej Socjalnej Federacyjnej 
bok starego kazańskiego uniwersyte- Republice Sowieckiej. Sporo też jest 
tu, który jak był rosyjskim, tak rosyj. w Rosji dzisiejszej Tatarów trudnią- 
skim „pozostał, istnieje obecnie w cych się rzemiosłem. 
Kazaniu uniwersytet tatarski, najzu: Co za dziwne dzieje tego tatar: 
pełniej komunistyczny. Rząd sowiec- skiego uarodu! Na gruzach zniszczo- 
ki, któremu chodzi tylko ijedynie o nej kultury cudzej -budują własne 
to aby wszyscy w jego państwie i w państwo, jako pełni rozmachu i tę- 
„Republikach* zjednoczonych byli żyzny zdobywcy. Państwo ich wiel- 
bolszewikami i pozwala każdemu kie i bogate ma przez całe stulecie 
być jakiej mu się żywnie upodoba w swem ręku wschodnio europejskie 
narodowości, byle był prawym bol. zagłębia i—klucze od całego handlu 
szewikiem — pozwala Tatarom mieć europejsko-azjatyckiego. Kniaziowie 
szkół tatarskich ile tylko zechcą. To moskiewscy rozsadzają to państwo i 
też jest obecnie w Kazaniu 9 gimna- na jego gruzach zakładaję własne 
zjów tatarskich (przed wojną nie by- gniazda potęgi politycznej i rozkwi- 
ło żadnego) a szkół elementarnych tu kultury. A naród tatarski zapada 
tatarskich jest w Republice nadwoł- w istny latarg na dobrych 300 lat, 
żańskiej ogółem 990. Oczywiście, że Teraz znowuż wśród całkiem sobie 
studja w dziedzinie starej kuitury ta. obcego regime'u państwowego, i na 
tarskiej, prowadzone są intensywnie, ziemi byłych swoich pogromców za- 
i już ukazało się sporo cennych prac kładają podwaliny pod nowy rozkwit 
w tym zakresie. = narodowego bytu. Kazanska inteli- 

Taterzy — naród zdolny i rzutki, gencja tetarska—zbolszewizowana — 
Już za czasów istnienia Państwa Ta- |gnie jednak do prastarych kultura!- 
tarskiego, kupiectwo tatarskie słynę- nych i obyczajowych tatarskich tra- 
ło. Owych potem kupców Tatarów dycyj. 
wysyłał rząd carski na Daleki Wschód I jeszcze jedno. Z głębi gdzieś 
zawiązywać z Rosją stosunki handlo- Azji zaczerpnęli Tatarzy zapas — nie- 
we. W następstwie stara szlachta ta- znanej Europie — źolerancji na całe 

gdy ostatni przekroczył nielegalnie 
granicę z Litwy do Polski. 

przeto odesłano go do dyspozycji 
władz odnośnych. (x) 

  

_KRO 
PIĄTEK, 
8 Dziś Wsch. si, 6 g. 4 m. 21. 

Brygidy wd. Zach, sł. o g. 6 m. 57 
Jutro 

„Dionizego m. 

KOŠCIELNA. 
— (t) Dzień Arcybiskupa W 

dniu wczorajszym J. E. ks. Arcybis- 
kup Romuald Jaibrzykowski udał się 
samochodem w asystencji ks. dzie- 
kana Kretowicza do Rudomina, gdzie 
spotykany był przez tłumy wiernych 
z miejscowym proboszczem ks. Fran- 
ciszkiem Bobnisem na czele. 

Po nabożeństwie, podczas które- 
go J. Ekselencja dokonał bierzmowa: 
nia licznych parafjan, ks. proboszcz 
Bobnis podejmował ks. Arcybiskupa 
oraz licznie zgromadzonych ziemian 
z p. Stanisławem Wańkowiczem na 
czele, obiadem. | 

W dniu dzisiejszym J. Ekselenoja 
będzie w Porudominie i Czarnym 
Borze, gdzie będzie wizytował Ка- 
plicę, Program sobotni przewiduje 
Niemeńczyn, a w niedzielę podczas 
swojej bytności w.N-Wilejce J. Ek- 
selencja obiecał odwiedzić kaplicę 
garnizonową w 13 p. uł. 

— Arc. Jałbrzykowski w N. Wi- 
lejce. W niedzielę dnia 10 b. m. 
zapowiedziany jest przyjazd do No- 
wo-Wilejki JE. ks. arcybiskupa Jałbrzy 
kowskiego. O godz. 8 przybywające- 
go Arcypasterza powita przy moście 
szwadron 13 p. uł. — następnie zaś 
koło Kaplicy powita arcybiskupa 
kompanja honorowa 85 pp. że sztan- 
darem i muzyką, poczem dca garni- 
zonu pik. Kunicki—przyjmie chlebem 

solą dostojnego dygnitarza. Po 
mszy polowej odbędzie się bieżmo- 
wanie około 300 żołnierzy. 

Po obiedzie w kasynie garnizono- 
wym ks, arcybiskup uda się w to- 
warzystwie dców pułków garnizonu 
wilejskiego do  Sierocińca, gdzie 
zwiedzi zakład poprawczy. я 

URZĘDOWA. 
— (0 Dwa i pół miljony—na 

zaaprowidowanie Województwa 
Wileńskiego. Zawdzięczając stara- 

i przychylnemu stanowisku byłego 
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwo- 
wych p. Raczyńskiego, który w cza- 
sie ostatniej swej bytności w Wilnie 
mógł na miejscu w drodze konferen- 
cjj z rolnikami i przedstawicielami 
orgarizacyj rolniczych zaznajomić się 
z rozmiarami klęski nieurodzaju w. 
Województwie Wileńskiem a częścio- 
wo w Nowogródzkiem, sprawa .po- 
„mocy rolnikom znalazia szybkie i 
właściwe rozwiązanie. Mianowicie 
Ministerstwo Rolnietw i D.P. za- 
wiadomiło Urząd Wojewódzki, że 
Bank Polski zgodził się udzielić na 
zaaprowidowanie Województwa Wi: 
leńskiego a częściowo Nowogródz- 
kiego 2 i pół miljona złotych na 
weksie  organizacyj spółdzielczych 
żyrowanych przez Państwowy Bank 
Rolny. Kredyt ten winien być za- 

stulecia, bodaj, że na zawsze dopóki 
naród tatarski istnieć będzie. Duch 
tej tatarskiej, tradycyjnej tolerancji 
przepaja wskroś nadwołżańską Repu- 
blikę  Tatarską, Zgodnie twierdzą 
wszyscy, którzy ostatniemi czasy byli 
w Rosji i nietylko zwiedzili Moskwę 
i Petersburg, że o wiele, wiele lżej 
żyć w Republice Tatarskiej niż gdzie- 
kolwiek w terazniejszej Rosji Sowiec- 
kiej, niż na Ukrainie, niż na Kauka: 
zie. W republikach kaukaskich sz0- 
winizm i nacjonalizm panują wszech- 
władnie; na Ukrainie trzeba być Ukra- 
ińcem — albo nie być wcale, W Re: 
publice Tatarskiej na wsi liczba Ta- 
tarów dochodzi do 55 proc.:po mias- 
tach stanowią oni tylko 27 proc, [0- 
gółu ludności a wśród klasy robotni- 
ków zaledwie 15 proc. lecz mają w 
swem roku pełnię wszelkiej władzy. 
A pomimo to zgoła niema w Repub- 
lice Tatarskiej t. zw. tarć narodowoś: 
ciowych. Tatarzy nad Wołgą potrafili 
rozwiązać problemat zgodnego współ- 
życia ze sobą różnych narodowości. 

A oto i Samara... A oto i Sara- 
tow. Typowe rosyjskie miasta. No: 
we, z aspiracjami do opanowania ca- 
łego życia ekonomicznego nad Woł- 
gą. Prostolinijaie rozbudowane; ulice 
jak struna, szerokie. Kamienice jedne 

NIKA 
beźpieczony w stosunku do Pań: 
stwowego Banku Rolnego przez za: 
interesowane samorządy. 

Sprawa uzyskania kredytów na 
roboty inwestycyjne jest w toku. O 
prolongacie spłat poprzednich kredy- 
tów siewnych podawaliśmy wiado- 
mość wcześniej. 

— (x) Przejęcie kampetencji 
dyrekcji robót publ. przez dy- 
rekcje pocztowe. W związku z u- 
tworzeniem ministerstwa komunika- 
cji zarząd budynków mieszczących 
instytucje pocztowe przejdzie w _naj- 
bliższych dniack do kompetencji dy- 
rekcji pocztowej. Dotychczas zarząd 
budynków pocztowych należał do 
kompetencji robót publicznych. 

Według zdania czynników mia- 
rodajnych  usamodzielnienie dyrek- 
cji pocztowych w sprawach budow - 
nictwa poczt będzie jedynie z korzy= 
ścią i dla dobra sprawy. 

MIEJSKA 

— (0) Z posiedzenia miejskiej 
Komisji Technicznej. Daia 6 paź- 
dziernika odbyło się posiedzenie 
miejskiej komisji do spraw technicz- 
nych, urządzeń miejskich i rozbu: 
dowy. 

Podanie przedsiębiorcy budowy 
chodników miejskich z roku 1925 
p. Piotrowskiego w sprawie rozra- 
chunku z Magistratem zostało u- 
chylone. 

Kwestja przeprowadzenia kanali- 
żacji na ul. Holendernia wobec braku 
na ten cel kredytów została na razie 
nie rozstrzygnięta, 

Następnie komisja uchwaliła о- 
tworzyć dla ruchu publicznego część 
ul. Smoleńskiej, pomiędzy Ponarską 
a Nowogródzką, w szerokości 21 
metr. 

W sprawie podania p. Trojana o 
zezwoleate mu rozparcelowania dział” 
ki ziemi na górze Boufałowej, ko: 
misja postanowiła zbadać tę sprawę 
na miejscu. 

— (o) Łatanina magistracka. 
Ostatnio Magistrat w _ kilku miej- 
scach na Antokolu załatał ehodniki, 
zepsute w roku zeszłym przy ukła: 
daniu kabli i to tylko z lewej strony 
ulicy. Tandetna ta łatanina pozo- 
stawiła nienaruszone i połamene ° 
drewniane i wyszczerbione do szczę. 
tu ceglane chodniki, z których naj. 
więcej daje się we znaki przechod. 
niom chodnik, położony za b. kon 
sulatem łotewskim, 

— (x) Regulamin w spraw 
przyjmowania uczniów w pryw. 
szkolach średnich. Kuratorjum wi- 
leńskiego okręgu szkolnego rozesła. 
ło w tych dniach do wszystkich pry- 
watnych szkół średnich regulamin w 
sprawie przyjmowania uczniów na 
zasadach, jak do państwowych szkół 
średnich. 

Kuratorjum postanąwia, że do 
klasy pierwszej przyjmować można 
dzieci, które w dniu 1-go lipca r. b., 
kiedy dziecko wstępuje do szkoły 

z Pe ОИ сч СРОЕОИСОНЕ АНИ 

wyžsze, drugie nižsze, každa w“ in“ 
nym kolorze. Szeregi i kwadraty ka: 
mienic wyciągnięte jak kolumny woj- 
ska. Nieco opuszczone, zaniedbane. 
Ludność w olbrzymiej większości ro- 
Syjka; tylko na przystani u Wołgi 
uwija się sporo Tatarów albo i Or- 
mian. Lecz to ludność robocza na- 
pływowa, szukajaca letniego zarob- 
ku. Tu i owdzie nad rzeką spichlerze 
dla zboża madpiywającego z głębi 
kraju. W Samarze i Saratowie, w po: 
środku miasta: Kreml. Zaowu sym: 
boliczna twierdza: rosyjskości, 

Lecz tuż u tej twierdzy wiją się 
tuż zaraz wąskie, kręte uliczki, często 
azjatyckie, a rzadkością nie jest spot* 
kać to Tatara, to Kałmuką, to Ormia- 
nina, to nawet Persa — w powodzi 
zapachu ryb, kawjoru, oleju. Tam zaś 
dookoła miasta step. Po nim, jak 
przed setkami la, koczują kałmuckie, 
przenajdziwniejsze plemiona. Dalej 
zaś, jeszcze dalej — czuć Kaspijskie 
morze, a po taratej jego stronie: kraj 
baśni nad baśniami, perskie wybrze- 
że, centralnej Azji tajemnicze prze- 
stwory. 

Wołga zaś, życiodajna „matuszka 
Wołga”, płynie, płynie. toczy się ku 
morzu, obojętnie, mimo ludzkiej doli, 
toczy się, płynie — od niewiedzieć 
wielu wieków, przez tysiące pewnie 
lat. 

Cz. J.



Uroczystości wojskowe w N.-Wilejee, 
W dniu 6 b.m. o godz. 6 wie- 

czorem w świetnie przybranych Sa- 
lach kasyna 85 p. p. w Nowo-Wilej- 
ce odbyła się bardzo serdeczna uro- 
czystość pożegnania dotyczasowego 
dowódcy pułku pułk. Kosteckiego, 
który, jak wiadomo, otrzymał dowódz- 

° two 23 p.p. w Włodzimierzu Wolyn- 
skim. 

W uroczysiošci tej wzięło udział 
około 140 osób w tem cały korpus 
oficerski 84 p. p., delegaci oficerów 
pułków stacjonujących w Nowo-Wi- 
lejce, przedstawiciele władz admini- 
stracyjnych, duchowieństwa i palestry 
wileńskiej. 

Podczas skromnej kolacji zabierali 
głos: mjr. Siedlecki, podnosząc za- 
Slugi pułk. Kosteckiego na poiu wy- 
Szkolenia młodego žoinierzs,—ppuik. 
Bobiatyński d-ca miasta Wilna oraz 

b. d-ca 85 p. p., pułk. Gorecki d-ca 
19 p. a.p. płk., Kunicki d ca 13 p. uł. 
por. Borowski w imieniu korpusu 
oficerskiego oraz ks. kapelan Nowak. 

" Następnie w krótkich serdecznych 
słowach podziękował pułk. Kostecki 
za wzruszające pożegnanie—zazna- 
czając, że jakkolwiek został przenie. 
siony do innego pułku duchem za. 
wsze połączony będzie ze swym; 
ukochanymi kolegami żołnierzami 85 
p. 

Po kolacji nastąpiła zabaw» a 
neczna, która przeciągnęła < i | 
późna w noc. kaj 

Dziś o godz. 11 rano odbędzi > 
się oficjalne oddanie dtwa pulku 
majorowi Siedleckiemu, zastępujące! 
mu bawiącego na urlopie dowódcę, 
oraz pożegnanie pnika Kosteckiego 
przez żołnierzy. 

ukończyło consjmniej 9 i pół roku 
i spe 11 i pół roku życia. 

o klas wyższych może być 
przyjmowana młodzież odpowiednio 
starsza. 

W wypadkach jakichkolwiek od- 
chyleń od wyżej wskazanych granic 
wieku należy każdorazowe uzyskać 
pozwolenie kuratorjum na przyjęcie 
dziecka. 

W tym ostatnim wypadku oj itka 
domowa składa podanie do dyrekcji 

  

Zarząd Rocznych 
Kursów Handlowych 

przy ulicy Mickiewicza 22 — 5 riniej. 
szem POLECA wykwilifikowane 

Maszynistki oraz Buchalterki. 

Rolnicy! 

SZŁ 6-W. O 

KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ui, Ostrobramska 5) 

Miejski Kitematograć | 

  

którzy mają na 

Kartoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

Spoldzeini Rolneį 

Ziemian ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47. 

  

Kresowego Związku 

NAD PROGRAM; 

Dziś będzie wyświetlany film 

„HONOR i OJCZYZNA” drmui ws st 
Eucharystyczny w Chicago i Manifestacja 

Kościuszkowska w Chicago> w 1 akcie. 2) «Dodo na polowaniu», komedja w 2 akt, 
1) «Kongres 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2:ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 3 m. 3% 

CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

  

sprzedaż 

    

  

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 4 ej. Ostatni seans o godz. 10-ej wiecz. 

  

  

Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D-ra T. Dembowskiego 
Mala Pohulanka 9. 

Przyjęcie chorych od 10 do 12 i od 4 do 5. 

  

Institut de BeautE Keva, 

od wyp. i łupieża. 

losu? Kup los 14, 
Paris, 23 Rue Troncket otworzył loterji klasowej. | 
oddział w Wilnie, ul. Mickiewicza 37, Ćwiartka 10 zł. ) 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i i 
cistai Usuwanie zimaiszozek, wągrėw, Kolektura: M. Po- 
pryszczy, plam na twarzy. Maszź hulanka 6 m. 16— 
leczniczy. Masque Pate, Leczen, włos. 

A > Gdańska 6 
  

PRZETARG 
na objekty wodne w Województwie Wileńskiem 

Chcesz poprawy ) 

D. H..K. <Zacheta> 

tel. 9 — 05.   

szkoły, К!бга z odpowiednim wnio- Dnia 28 października 1926 roku o godz. 10 rano w Wydziale Rolnictwa i Weterynarji Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie (Wilno, 

plac Marji Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 27) odbędzie się sprzedaż na wydzierżawienie niżej wymienionych objektów wodnych, 

a mianowicie: 

skiem przesyła je do kuratorjum. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Obchėd ku czci K:spro- 
wicza. Komiiet organ'zacyjny przy* 
pomina, że obchód ku czci Jana 

  

    
  

  

    

    
      

        
        

            
  

    

i dbędzie się nieodwo- ZŁE: : „42 Cena wywolawcza Termin Sienos e i A GA Wielkim 5 = Wyszczególnienie objektów Najbliższa stacja © a Obszar „roczna w kig. ryby dzierżawy 

Teatrze na Pohulance. BE adis f WIR kolejowa ŻŻĘĘ pa w =TZeca == RE 
Godzina 5ta po poł. umożliwi 2 & y CEE a od 1 ha“ Šu, | 0d do 

przyjęce w nim udziału tak całego E 
społeczeństwa starszego, jak i uczącej : ® 

się młodzieży. POWIAT WILENSKO-TROCKI + 
Mamy więc nadzieję, = day ь 

po raz pierwszy w tym roku gmach 
Teatru Wielkiego zapełni SiĘ tymi 1 Rzeka Wilja w Zakrecie . ; # Vilno Wilno w miejscu 60 060 35 | 1 Х!-26 | 1-Х.-32 
którzy zechcą uczcić pamięć jednego т = : 
z największych poetów naszych. Jez. Gulbiny, Zielone, Ginejkiszki i 

Przemówienie prof. St. Pigonia Giłużay cza SRR Rzeszańska Wilno 10 | 52 3 156] _ — = 

<Q idench_ społecznych I religijuych Jez. Jusino - Minkiele, Bierzewo - Nie- 
w poezji Kasprowicza» i p. Mieczy- menczelis, Purniszki . |. || Niemienczyńska Bezdany 8 37,77 2 75,54 = a 
sława Limanowskiego „Kasprowicz : э 3 
a Tatry“ dadzą nami obraz jego 11 į Jez. Morgi, Kotysz, Wojniak Trocka Landwarowo 14 160,04 3 480,12 |- — =: 
twórczości. A wybrane recytacje opra- Ва BI Szulniki i 

zowanę prez spół Rec rapozna. 10 | Jet Bit „Biuny, rain (Ge ją nas z najpiękniejszemi zę ro Męć, Wirtaławkszys „| Trocka анЫа 14 75,16 ż 301,34 > = 

— Sprostowanie. We wczoraj. 14 | Jez. Bazyljańskie Opactwo, Bołocie, 
szej wzmiance naszego pisma pod Piliszki, Oczko, Oławka 3 Trocka Landwarowo 9—15 38,47 4 195388 = — 

rubryką «Ze związku Oficerów Re+ 15 | Jez, Popis i Rzeka Waka od iez. Po- 
zerwy* w liście biorących udział w pis do r.eki Rudomianki 3 Rudziska Jaszuny 6 198,90 3 506,70 > ы 
koncercie w dniu O peždziernika -З л й 
1926 r. zostało wskutek niedopatrze- 16 | Jez. Legojnie - Rasztutus. Turgojeie, 
nia opuszczone nazwisko p. Janiny Hagszla: 24 4 a Se Landwarowska Landwarowe 8 107,79 323,37 Z — 
Sumorokowej, znanej w szerokich ! i 
kolach Wilna” wybitnej deklamatarki : a kas (Ark as Landwarowska i х 
—со_ ПЁ;Ё;Ё!…К':›ГЁ:Ё;}ЁЁ* >> dugnie e 7 Rudziska Landwzrowo 13 186,74 3 560,22 от > 

Handlowych w Wilnie zawiada+ — | Staw w Skorbucianach . . —. Landwarowska Landwarowo 14 25 5 1250 = — 
mia, že wyklady na powyžszych > 3 A . ж kurgach rozpoczną się dn, 9 bm. o Rzeka Wilja w Mazuriszkach . —. Rzeszańska O 14 14,50 2 29,00 — 

godz. 6 po poł, w lokalu kursów Jil | Jez, Karaciszki . . . Trocka Landwarowo 5 23,00 4 92,00 = = 
przy ul. Mickiewicza 22—5, 

TEATR | MUZYKA, POWIAT ŚWIĘCIAŃSKI 

€*: — Teatr Polski (sala <Lutnia»). «Dzień 
bez dex codziennie ściąga do Teatru A Jez. Świr (wstęp) . z ы У Swirska Konstantynów 350 0,2 70 me kę 

Polskiego tłumy publiczności. Niezrównany, т = A z 

nieirasobliwy humor tej oryginalnej kome- 18 Jez. Łusza (część granicząca z Litwą) Łyngmiańska Ignalino 600 2,00 1200,00 = = 
dji, doskonale wydobyty przez reżysera K. : z 

Wyrwicz-Wichrowskiego 1 świetnie oddany 9 | Jez. Kompotis, Sergielis ы Janiska Nowo-Święciany 8 65,83 2| 131666 — = 
rzez doskonały zespół grających z W, Baj A 

yrwicz-Wichrowskim, S. Purzyckim 1 T. 26 Jez. Szwinta, Aklinis vel Wobulinis . Święciańska Nowo Święciany 20 70,75 2 141,50 | — — 
Piwińskim na czele, wywołuje nieustanne S 

wybuchy śmiechu na widowni. ; : 

— «Papa się żeni». Wkrótce «Dzień POWIAT BRASŁAWSKI 
bez wa. naagi Rioja polskiej e 2) ` 

hwil е jego <Papa się żeni>,z | 
której próby. bywają się aMzftonie. «Pa: 34 Jez Nowialo SE RES Ms Brasławska Brasław 0,3 90 8 720 — — 
pa się ženi>—w samej trešci zdradza życie < ч 3 

zakulisow a я ez. Smołwy (wstępne, i , › е = kulisos žo eiga V Kkisisis zu Jez. Smołwy (wstępne) Smołwieńska Turmont 8| 32040 01 32,94 

pp- grane będą po cenach najniższych <Gru- 49 Jer Obstrac © 256 Przewrocka Brasław 25 | 1056,60 15 | 1584,90 — — 
ЧЬУ;ЛТЫМШСЕО' 
— Wystgp Stanislawy Korwin-Szy- 42 | jez, Podworne (wstęn) . Jodzka Brasław 18 26,05 05 13,06] — — 

i go «< wyB8 na R 

paka Wileńskiego Towarzystwa FUhsrto- POWIAT POSTAWSKI 
nicznego w gmaciu Teatru Polskiego šwie- 

di etu, Rola która odśpiewa p! zaria, At U 
iego, Rachmaninowa i inn. Jako ez. Szwakszta duża i mała ze wstę- 5 - 

drug solsta wystąpi snany pianista ik | pami osób trzecich.  . : Kobylnicka Kobylnik 7| 10930 0,2 2186 | — SE 
O ооа > Miastro (ze wstępami osób trze- na codzi — й : : 

2:;{:11 "na członków Towarzystwa Fil. Jez dele 0 R ową Miadziolska Kobylnik 20 1328 0,05 66,40 az Žž 
ee? przyjmuje się przy wejściu B = ( ы цзіер.щ] 

na salę, iadzi ie z 

K ao es Mensa y py © | Jez ogł rzek) - - - - |Midiolskaikoby.| окавиюй 
nie. W zł : = nicka obylni = — 

SLD priedstawtenia'operei. watszauskiej 54 | Jeż. Spory, Świtka, Swita, Worwiero- : ss > e 
z Lucyną Messal na czele. Odegraną zosta: wo, Woroniec, Wołczyno, Dołza, Mańkowicka, 

nie ostatria nowość 1eperluaru «Teresina i Czećwierć, Głuboczyca, Swietłość Jasiewska i 

ing a E3 (wszystkie jeziora ze  wstępami ie, s sa, * : 

;г:е]і‹ііах:\:&оё:ъігп;ези Wroczyńskiego w osób trzecich) . —- SA Kobylnicka Postawy 12 347,45 05 173,73 sł = 

reżyserji Mieczysława Dowmunta. Obsadę 

Ę szan a sa ai = 
: : 

„ Mierzejewski, . 

Karkowski, M. Cybulski, C. Zbierzyński, J. POWIAT DZISNIEŃSKI S 

Winiaszkiewicz, M. Dąbrowski i inni. о : 

ARTE? ME tous . > : 
Muai i л от 48 | Jez. Dołhoje .г .. Prozorocka ia 3 4 32 | — — 

WYPADKI | KRADZIEŻB. POWIAT WILEJSKI 

— Upadek ze schodów, Dn. 7 b. m. 
w gmachu Sądu Okręgowego R ze . Е jej 

Hoszel (Massa 35) Posgiodowaną po- 33-2| Rzeka Wilja od Świetlan do Zalesia Żodziska Smorgonie 5 0,27 20 | — — 
gotowle odwiozło do jej mieszkania. 

— Zaczadzenie. W nocy na 7 b. m. 
zemdlał wskutek zaczadzenia parą benzyny 
17.letni Kazimierz Branewicz (Horodelska 
18). Pogotowie udzieliło poszkodowanemu 28 październik, 
ierwszej pomocy. 

S — „eg powiesić się. Dn. 6 b. 
m. po sprzeczce z żoną usiłował powiesić 
się 25-letni Wacław Poniakiewicz (Wróbla 
18). Pogotowie ratunkowe przywróciło de- 
sperata do przytomności. : 

— Nagły zgon. W folw. Mosnino pow: 
Mołodeczańskiego nagle zmarł 55-letni Cze- 

sław Żukowski. Zachodzi przypuszczenie, żi 
wymieniony został AC 

                
Uwagi: Grupy Nr. 1, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 26, 31, 33.a, 34, 39, 32, 49 — będą zdjęte z licytacji o ile do dnia 

Wilno, dnia 30 września 1926 roku. 

Wydaw: Stamiszw Biackiewicz — Redaktor w/z Czestew Karwowski 

a 1926 roku dotychczasowi dzierżawcy opłacą zaległą tenutę dzierżawną. 

Wszelkich informacyj, dotyczących warunków przetargu udziela Inspektorat majątków państwowych Wydział Rolnictwa 

i Weterynarji od godz. 11 do 13 codziennie oprócz dni świątecznych. 

Za Wojewodę (—) S$. Ławrynowicz 

Qcpowiedziałny FA sgłozegnis Zenon Ławiński. 

Inspektor Majątków Państwowych. 

Nr 235(1245 

  

i Ogłoszenia į 

do No 

Lowieckiego 

„Šloa“ 
który uksže się w dniu 

10 października r. b. przyjmuje 
na warunkach jak zwykle 

bardzo dogodnych 
Biuro Reklamowe 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie 

GARBARSKA 1, tel. 82, 
Biuro czynne od godz. 10—4 pp, 

   

  

    

  

U 

| 

| 

4 

| 
| | 
IB | 

  

  

Biuro Rachunkowe | 

„Buchalter“ 
Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe. || : 

Sporządza bilanse i sprawozdania (AJ 
według przepisów Urzędów 

Skarbowych. 

— 

Podstawą życia człowieka jest bygje- 
na i dobre odżywianie A takowe 

Szanowna Publiczność zawsze 
znajdzie w. 2 

Polskiej Jadłodajni i Kawiarni 
przy ul. Tatarskiej Nr 24, 
Sala, gabinety i kuchnia urządzo* 

ne w nowoczesnym stylu amerykan- 
skim i pod kierunkiem wybitnych 

sił fachowych. M 
Cemy minimalne i dostępne dia 

wszystkich. Z poważaniem I, Gołowacz | 
— 

  

  

„Wileńska Pomoc Szkolna” | 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941, Ф 

Poleca: Mapy, globusy, tablice po- 
glądowe, cyrkle. Przyrządy fizyczne. В 
Szkio laboratoryjne. Odczynniki, О 
Mebie szkolne. Ceny 1 kosztorysy 

najniższe na żądanie.     
SG ma” 

z _ kapitałem kazyjnie ROWER 
5.000—10.000 zł. Lejtner—szoso' 

dla obrotu i współ: wy' lekki i 
pracą do młyna wal: bardzo mocny, uży: 
cowo - motorowego W wany, w dobrym sta” 
ruchu w Wilnie, Zysk nie do sprzedania. 

solidny i pewny. _ Wystawiony na sprze 
Zgłoszenia ul. sołtań: gąż w warsztatach A 

ska 4 — Sznejlisa Mickiewicza 

  
  

| 
utynowaną  pra* 
cowniczka biuro*ži 

p wa, b. nauczyj 
Powaźne cielka, poszukuje 24027] - rekomendacje, jęcia biurowego, 

Ifontwiłowska 11 _ względnie posady | m. 3 Zofja Kęstowi: nauczycielki. Posiad: 
czowa. muzykę i rysunki ora£ 

znajomość języka iran 
cuskiego. Zgadza się 

/OSZUKUJĘ pracy 
P ekspedjentki do 

„sklepu lub przy 
dziecku. 

    

Do parcelacji 
dobrego majątku 
iemskiego poszukują 
na Kresach i posiadam 
grupę nabywców, 

głoszenia tylko 
listownie z podaniem 
ilości z'emi i ceny. 

M. Grodno, ul. Gran- 
dzicka d. Nr 13. 
S. Gieczulewicz. 

  

Akuszerka 

  

— Ва 

па wyjazd Wilno, ul] 
Sierakowskiego 25 

m. 19. 

et umeblowany 
o wynajęcia, - 

Duży, ładny, 
frontowy z niekię“ 
pelkesių wejściem ni 

m piętrze. Ulica Ro* | 
(przed 

murowanym 
mostek 
i ul'cęp 

Białostocką w Kclonjf/| 
W; Smiałowska Bankowej) Nr 10 
przyjmuje od z, mieszkanie Studnic* 
9 do 19. Mickieslcza kich 

46 m. 6 AR 
WZP. Nr 63 ё 

gubioną  ksiąz, | 
wojsk. Nr 8, wyde 

1 przez Р. K U.) 
Wilno na im. Wacła” й 
wa Tyszko,  госго 
1696, zam. w Czeinif į 

najtaniej nabyć | lach gm. Łodziskiejy Ą 
można w unieważnia się. 1 

D. H. H. SIKOR- 
SKI i Ska 

wyd. przez P K,U- 
Zawalna Nr 30 Ze książ, wojsk: 

zna 

Dr. 6. Wolfson " 
weneryczne, _moczo* 
płciowe i skórne, ul. 

Wileńska, 7. 
    

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chi, 
rurgja jamy ustnej 
Sztuczne zęby. Porce 
lanowe korony, Mi- 
ckiewicza 11—8. Woj! 
skowym i urzędnikom 

* zniżka. 
W. Z. P. 4503. 

Wilno na imię 
Dawida Bejraka, zam 

mej. Gudubno gm 
Mejszagolskiej, 

unieważnia się. 

  

agubione: książe 
wojsk. wyd. przeż 

'я 
4 

4 
P. K. U. Wilno, | 

roczn, 1897 oraz do” 
wód osob. Nr €69 
wyd. przez Starostwo 
Wil. Trockie na imię 
Jerzego | Jeliūskiego, 
zam. we wsi Miednikė 

gm, Szumskie, 
unieważnia się. 

  

EKCJE GRY NA 
FORTEPJANIE 

udziela dyplomow. 
1 rutyn. nauczycielka. 
Lekcja—3 zł. Nieza- 

możnym zniżka, 
Wielka Nr 24, m. 3 

  

Daję korepetycje, 
udziełam lekcji 

liczę niedrogo. 
Dowiedzieć się 9—11 
ranoi 2 - 4 popołudniu 
Mickiewicza 42 n..11 

—н 

frananskiago O 

UWAGAI 
Majątki, 
domy i wiele innych 
interesów dochodo* 

wych na Pomorzu na 
sprzedaż tanio i na 
dogodnych warun- 

kach, Żądać szczegó" 
— ÓW, przesyłając zna” 

czek na odpowiedż. 
Bydgoszcz,  Grun: 

waldzka 147, 
R. Głowacz. 
— 

GRODNIK przyj: 
muje roboty w 

„, Zakres  ogrode 
nictwa wchodzące» 
Montwiłowska 4 m. 5 

„ Waszkiewicz. 

Drukarnia „Wzdawnictwo Wileńszia” Kwaszelna 23 

kamienice, 3 

4 

a 

я


