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SŁOWO 
Wilno, Sobota 16 października 1926 r. 

Redakcja i Administracja ul. Ać. Kiickiewicza 4, otwarta od 9 do 3, Feiefony: redakcji 243, adminłetracji 228, drukarni X2 

W spraecaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy z 4 i Olialia я | 

ODDZIAŁY: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 2% 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie. 2-ej i 3-ej 30 
xa tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

2 odneszeniem Go domu lub 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 
zi, Konto czekowe w P, K. 0. pocztowa niszczona ryczałtem. 

PRENUMERATA miesi: 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwracat 
zagranicę 

mamona 

  

Wiedeń, 11 października, 

Za cztery dni ma się rozstrzygnąć 
nareszcie pasjonująca i Wiedeń spra- 
wa, określana jednym wyrazem 
Entzignung. Obecnie już się mówi: 
Hohenzollernkompromiss—i wszyscy 
wiedzą o co chodzi. Chodzi © umo- 
wę sejmu pruskiego z  Hohenzoiler- 
nami co do ich własności nierucho- 
mej. Ma być im wszystka odebrana 
czy zostawiona im choć w części? 
Sprawa głośna na cały Świat, Za 
wyzuciem Hohenzollernów z całego 
mienia ich w Niemczech było najpo- 
tężniejsze niemieckie stronnictwo po: 
lityczne. Socjalna Demokracja stawa- 
ła, jak to mówią, na głowie byleby 
nie dopuścić do żadnej nawet inde- 
mnizacji. Odebrać Hohenzollernom 
wszystkie ich posiadłości, a wcale 
znaczne, upaństwowić i ani grosza 
nie dać wzamian! Hohenzollernowie, 
z byłym cesarzem na czele stanęli 
murem za uznaniem przez Republikę 
Niemiecką ich własności prywatnej 
i, co za tem idzie, zatwierdzeniem 
urzędowem tej własności albo jeśli 
ma być skonfiskowana na rzecz 
państwa to niech państwo da od 
szkodowanie. Sprawa nabrała wyso* 
kiego znaczenia politycznego. Socjalni 
demokraci, szukając sojuszników, 
poszli na aljans nawet ze šmiertelny- 
mi swymi wrogami, z komunistami... 
Nie pomogło nic. Zatryumiowala 
uczciwość. 

Stanął między  Hohenzollernami 
a państwem pruskiem kompromis. ° 
Państwo pruskie zgodziło się zosta- 
wić we władaniu Hohenzollernów 
piętnaście rezydencyj (pałaców, zam- 
ków it. p.) łącznie ze wspaniałyra 
Kaiser- Wilhelm-Palais, dalej cały sze- 
reg posiadłości ziemskich dochodo- 
wych _(Nutzgrundstiicken), dalej 
cały szereg «dóbr oraz leśnictw» 
(cgółem 250.000 hektarów), dalej 
ogromne inwentarze majątkowe, ru- 
chomości bez liku tudzież — 15 
miljonów marek w złocie. Oczywiście 
nie jest to cała fortuna Hohenzoller- 
nów ale zawsze coś—nie do pogaz- 
dzenia. 

Umowę ma zatwierdzić lub od- 
rzucić sejm pruski w dn. 15-tym b. m, 

A są i «dodatkowe» paragrafy w 
umowie. Jest np. paragraf siódmy 
brzmiący: „Państwo oddaje do dy. 
spozyc ji byłego cesarza Wilhelma — 
o ile by tego sobie życzył, auf etwai- 
gen Wunsch—palac i park w Hom- 
burgu na rezydencję dożywotnią dla 
niego i jego małżonki*, Najwyraźniej 
przeto jest przewidziany powrót b. 
cesarza do Niemiec. Powszechna tu 
panuje oepinja, że wróci, Niemcom 
zależy ogromnie na tem aby zrzucić 
z siebie ciężki zarzut, że oni to wy- 
wołali najcrwawszą wojnę, jaka znają 
dzieje. Owóż jeśliby rząd repubiikań- 
skich Niemiec pozwolił b, cesarzowi 
osiedlić się w Homburgu, przez to 
samo uznałby, że nie ciąży na nim 
wina wywołania wojny. Byłby to 
atut w ręku, po który rząd niemiecki 
chyba siągnąć nie omieszka. Czy 
jednak nie napyta srogich ambarasów 

„ze strony przebywającego w Hom- 
burgu eks-Wilhelma ll-go — to inna 
kwesija. B. cesarz dowiódł, że nawet 

- w Doorn, w obcem państwie cicho i 
spokojnie usiedzieć nie potrafi. Agi: 
tował, przyjmował ostentacyjne „piel- 
grzymki* niemieckich monarchistów, 
zapowiadał powrót monarchji. A cóż 
dopier: będ:ie gdy znajdzie się na 
teryt jum Niemiecl Trzeba jednak 
wziąć pod uwacę, że powrót na 
tron samego b. cesarza jest, zdaje 
się, całkiem wykluczony. 

W każdym razie: spory kawał 
drogi przebyty. Traktat Wersalski 
przewidywał stawienie Wilhelma il go 
przed specjalny trybunał, po wysto- 
sowaniu do rządu holenderskiego 
zbiorowej noty mocarstw  żądającej 
„wydanią* eks-cesarza. Clemenceau 
wystąpił w 1920 z listem do rządu 
holenderskiego przypominającym po- 
Stanowienie traktatu Wersalskiego. 
Rząd holenderski powołał się na 
prawo «azylu» a zarazem dał do 
zrozumienia, że postanowienia trak - 
tatu Wersalskiego nic go a nic nie 
obchodzą. Potem wrócił do Niemiec 
b. następca tronu. Zakotłowało się 
w opinji publicznej Europy—lecz na 
tem się i skończyło; nawet oddano 
mu pałąc Cacilienhof w Poczdamie a 
Hohenzollernom na rodzinne mauzo- 
leum t. zw. świątynię w parku Sans- 
souci. Byłego kronprinca nikt już 
dziś nie myśli z Niemiec rugować. 
Teraz—ma b. cesarz otwartą pized 
sobą drogę do Niemiec. Przyznać 
trzeba, że sześć lat temu nikomu się 
nie śniło aby sprawa mogła taki 

ь wziąć obrót! 

Odszkodowanie dla Hohenzollernów. 
BERLIN, 15 X. PAT. W pilnie strzeżonym przez wzmocnione po- 

sterunki policyjne i obwarowanym gmachu sejmu pruskiego rozpoczęto 
dzisiaj dyskusję nad trzeciem czytaniem przedłożenia rządowego o 
Hoodszkodowaniach dla henzollernów. Dłuższe przemówienie wygłosił 
jedynie demokrata Wusche, bron'ąc słabo i trwożliwie ustawy. Inne 
stronnictwa wolały milczeć. Minister finansów Reinholtz zapewnił, że 
każdy republikański rząd będzie umiał zapobiec restauracji monarchiji. 

Przedstawiciel mniejszości polskiej dr. Baczewski zapowiedział, że 
głosować będzie wraz ze swym towarzyszem partyjnym przeciw ustawie, 
ponieważ Polacy nie zapomną nigdy Hohenzollernom, że oni spowodo- 
wali wniesienie ustawy wywiaszczającej obywateli niemieckich narodowoś- 
ci polskiej. Następnie przystąpiono do głosowania. 

Mimo protestów komunistycznych przyjęto w trzecim czytaniu ol: 
brzymią większością głosów pierwszy i drugi paragrafy ustawy o od- 
szkodowaniach. Socjaliści wstrzymali się od głosowania. Polacy głoso: 
wali przeciw ustawie. 

Demonstracje komunistyczne w Berlinie. 
BERLIN. 15.X. PAT. W dniu wczorajszym wieczorem odbył się w 

zamkniętych lokalach szereg zgromadzeń protestujących przeciwko ustawie 
o odszkodowaniach dia Hohenzollernów. Dzisiejsza «Rote Fahne» za- 
mieszcza odezwę, wzywającą szerokie masy do demonstracyjnego wyjścia 
na ulicę celem udaremnienia przekazania olbrzymich majątków byłym 
panującym. Od wczesriego ranka policja czyni przygotowania zabezpie» 
czające przed demonstracjami komunistycznemi. 

| PTAUNAELIA AIM PROTOK US 

  

. 

Przesilenie rządowe na Węgrzech. 
BUDAPESZT, 15.X. PAT. W, B. K. W sprawie zlikwidowania kry- 

zysu powstałego wskutek dymisji rządu regent Horthy prowadził dziś 
przed południem rokowania z wybitnymi osobistościami węgierskiemi. 

BUDAPESZT, 15X. PAT. Regent nie przyjął dymisji gabinetu 
Bethlena darząc członków gabinetu pełnem zaufaniem. 

Dymisja gabinetu austryjackiego, 
WIEDEN. 15,X. PAT. Ze względu na niemożliwość spełnienia po: 

stulatów urzędniczych w kierunku podwyższenia ich poborów postano- 
z: gabinet zustrjacki z kancierzem Rameckiem na czele podać się do 
ly misji. 

Uznanie dla Herriota. 
BORDEAUX, 15. PAT. Na kongresie stronnictwa radykalnego 

uchwalono znaczną większością rezolucję wyrażającą Herriotowi uznanie 
i wdzięczność za zasługi wobec republiki i Ojczyzny. Pod naciskiem 
Herriota i Malvyego Serraut zgodził się na wystawienie jego kandydatury 
na stanowisko przewodniczącego komitetu wykonawczego stronnictwa, 

Rezygnacja lorda Asquita, 
LONDYN, 15 X. PAT. Lord Asquit and Oxford postanowił zrezyg- 

nować ze swego sianowiska przywódcy liberałów, lecz nie zamierzą 
wycofywać się z czynnego życia politycznego. W liście wystosowanym do 
stronnictwa, w którym rezygnację swoją określa jako nieodwołalną, lord 
Asquit wyraża nadzieję, że mimo powzię ej rezolucji będzie mógł służyć 
nadal państwu i idei liberalizmu. 

W związku z decyzją Asquita dzienniki przypominają, że rozłam 
w stronnictwie liberalnem zapoczątkowany został w maju rb. i że przy» 
czyną jego była różnica zapatrywań między przywódcami stronnictwa, na 
trwający wówczas strajk powszechny i jego uzasadnienie. Obecnie lord 
Asquit podkreśla w pismie swoim, że niestety nie znajduje żadnych pod- 
Staw do odwołania zarzutów, które postawił w swoim czasie taktyce 
Lloyd Georgea. 

BPEUSPWEEZY TEZ 

Wdzięczność dla Ameryki. 
WASZYNGTON, 15.X PAT. Polski komitet obchodu 150-lecia nie- 

podległości Stanów Zjednoczonych przedstawił prezydentowi Coolidgeowi 
adres podsisany przez 5 miljonów obywateli polskich w dowód wdzięcz* 
ności dla Ameryki za pomoc, jaką okazała Polsce w czasie wojny, w 
szczególności zzś za skcję pomocy dla głodnych dzieci polskich. 

Sowiety zmieniają flagę 
czerwono-zielona i złote frendzle. 

Według wiadcmości z Moskwy, na wniosek ludow. kom, do spr. 
zagr. ma być zamieniona urzędowa fiaga Sowietów z czerwonej na 

czerwono -zielorą, ze złotemi głoskami: S.S.S.R. Wokół flagi zwieszać się 
mają złociste frendzle. ; > 

  

  

Sukno i Blawaf 

Kazimierz Rutkowski 
Wilno, ul. Wielka Nr. 47 

zawiadamia Sz. Klijentelę, że z dniem 16 b. m. sklep detaliczny 

oraz składy hurtowe firmy przeniesicne zostały 

z pomieszczenia przy ui. Wielkiej Nr 64 do nowego obszernego lokalu przy 

ul. Wielkiej Nr. 47. 
FIRMA POLECA: 

W sklepie detalicznym: iedwabie, bostony, kamgarny, szewioty, wyroby 
bielizniane e. t. c. W składzie hurtowym: specjalnie wyroby 

ZJEDNOCZONYCH ZAKŁADÓW 

G, Seheiblera i L. Grokimanna 
w ŁODZI. 

Mając bezpośrednie stosunki z fabrykami, firma udziela instytucjom 
państwowym, komunalnym i osobom prywatnym ‚         "HREDYTU na dogodnych warunkach, 
  

  

Francja i amerykańskie złoto. 

Na to, aby sprawa długów między- 

sojuszniczych była ostatecznie zała- 

twiona potrzeba jeszcze ratyfikacji 
parlamentu francuskiego dla układów, 
jakie Francja już zawarła ze Stanami 

Zjednoczonemi (29 kwietnia 1926 r.) 

i z Wielką Brytanją (13 lipca 1926 

roku). Na mocy tych układów ma 
Francja zapłacić 4025 miljonów do- 
larów i 653 miljony funtów w cią- 
gu 62 lat. Jak wiadomo, opinja fran- 
cuska bardzo gwałtownie przeciwko 
ratyfikacji zaprotestowała. ' Gabinet 
koalicyjny p. Poincare'go, który ob- 
jął rządy 24 lipca, postanowił wobec 
tego ratyfikację odłożyć i wykorzy- 
stać wakacje parlamentarne dla zba- 
dania gruntu w Ameryce, 

P. Poincare stwierdził przedewszy- 
stkiem, że niema mowy o jakiejkol: 
wiek rewizji podpisanego już układu 
Mellon.Berenger. Ponieważ z drugiej 
strony niema mowy o istotnej stabi- 
lizacji franka bez zagranicznych kre- 
dytów, p. Poincare chciał się unie- 
zależnić od rynku pieniężnego anglo- 
saskiego przez zaciągnięcie pożyczek 
w Szwajcarji i w Holandji, I tu i 
tam udało mu się otrzymać po kilka: 
naście miljon6w dolarów, ale to 
wszystko, co Szwajcarzy i Holendrzy 
zdolni byli uczynić. Siłą faktu zna» 
lazł się więc p. Poinczre na jesieni 
znów wobec bankierów amerykaf- 
skich, atoli z większą niż w lipcu 
swobodą ruchów, bo franka zdołał 
narazie ustabilizować na poziomie 
170 za funta (zamiast 240 w lipcu), 
a w skarbie ma 1800 miljonów fran- 
ków rezerwy (zamiast 1.., miljona 
w lipcu), 

Zaczął się więc szef rządu fran- 
cuskiego godzić z myślą ratyfikacji, 
Trzeba jednak złamać opór dwu 
członków gabinetu. Pp. Marina i 
Tardieu'go, trzebś liczyć się z opi: 
nją i pigułkę osłodzić, 

_ Nastąpił pierwszy manewr: Thoiry. 
Jak wiadomo, p. Poincarć wcale nie 
synapatyzuje z metodą polityczną ani 
nawet z charakterem p. Briandą. 
Zgodził się jednak na Thoiry, gdzie 
p. Stresemann zaproponował p. Bri- 
and'owi zapłacenie za ewakuację 
Nadrenji i oddanie Saary złotem..; 
amerykańskiem. Tym sposobem p. 
Poincare wykazał, że z francusko- 
niemieckiego pojednania korzyści ma- 
terjalnej nie będzie żadnej. Be po 
amerykańskie złoto Francuzi mogą 
się udać wprost. Wszelki pośrednik, 
te mbardziej niemiecki, jest tu zby- 
teczny. 

— Moi panowie, nie możecie być 
jednocześnie przeciw Niemcom i prze- 
ciw Ameryce, rzekł p. Poincare pp. 
Marin'owi i Tardieu, kiedy ci wysu- 
wali szereg zastrzeżeń z powoca 
widzenia w Thoiry. Trzeba wybrać... 

Pp, Herriot i Painleve, entuzj- 
styczni zwolennicy Ligi Narodów i 
arbitrażu obowiązkowego, wysuwali 
inne pomysły: prestiż nie pozwala 
Ameryce na rewizję układu, mówili, 

ale może zgodziłaby się ona na are 

  

Paryź, 11 października. 

bitraż Ligi Narodów. Wystarczy być 

poinformowanym 0 nastrojach Sta- 
nów Zjednoczonych wobec Ligi, aby 
zgóry wiedzieć, że jest to propozycja 
zbyteczna. P. Poincare przecież ma 
anielską cifrpliwość. Sam nie chciał 
się narażać, więc namówił posła 
Adrjana Dariac'a, prezesa specjalnej 

komisji parlamentarnej do spraw dłu- 

gów, aby puścił odnośny próbny 
balonik. P. Dariac uczynił to w swej 

mowie w Alengon. Odpowiedź prasy 

amerykańskiej była pełna drwinek. 
PP. Herriot i Painleve byli jednak 
pokryci. | oni się na ratyfikację zgo- 

dzili W ten sposób osiągnął p. Po: 
incare jednomyślność gabinetu w tej 
sprawie. 

Dnia 4 października odbył p. Po: 

incarć dłuższą naradę z p. Henrykiem 

Simon'em, prezesem komisji finanso- 

wej Izby. Dziś już jest wiadomo, że 

Premjer uprzedził go, iż przed No- 
wym Rokiem, a może jeszcze przed 

4.:ym grudnia — dnia tego zbiera się 

Senat amerykański — R:ąd będzie 

się od parlamentu domagał ratyfika- 
cji układów w przedmiocie długów. 

Nie będzie to przecież ratyfikacja 
zwyczajna, Ustawa ratyfikacyjna bę- 
dzie zawierała uroczyste rezerwy 

stwierdzające, że Francja; 

1) nigdy nie będzie płacić swym 
wierzycielom więcej niż będzie sama 

otrzymywała cd swoich dłużników 
(t. zw. clause de sauvegarde); 

2) w razie gdyby przekazywanie 
zagranicę większych Sum zagrażało 
kursowi jej waluty, Francja będzie 

miała prawo spłaty swoje odłożyć 
(t. zw. clause de transfert). 

Oczywiście, Stany Zjednoczone 
powiedzą, że rezerw francuskich nie 
uznają, ale kiedy Ambasador francu- 

ski w Waszyngtonie, nazajutrz po 

ratyfikacji, wręczy p. Melion'owi czek 

na 30 miijonów dolarów (pierwsza 
rata), to p. Mellon niechybnie go 

przyjmie, pomimo rezerw, Rezerwy 
te zresztą i tak nie będą miały zna* 

czenia jurydycznego, ale będą miały 

dia opinji francuskiej duże znaczenie 
moralne. | Ža 

Ratyfikacja układów otworzy Fran- 
cji drogę do największego na šwie- 
cie zapasu złota, jakim są dziś Stany 
Zjednoczone. Nie zapominajmy, że 

posiadają one 4.408 miljonów '* dola- 

rów czystego złota, czyli 47 proc. 
tego kruszcu znajdującego się ną 

kuli ziemskiej (9343 miljonów, Nie 
oznacza to wcale, że zaraz po raty- 

fikacji kredyty amerykańskie popłyną 
do Francji szeroką falą. Ratyfikacja 
jest tu warunkiem koniecznym, ale 

nie wystarczającym. 
Aby wytrwać — liczy dziś p. Ро- 

incarć na międzynarodową finansjerę, 

którą miał przeciw soble w okresie 

okupacji Ruhr'y. Ale finansjera się 
zaangażuje wówczas, kiedy będzie 
miała gwarancje trwałości obecnej 

przezornej polityki finansowej i 2a- 
granicznej Francji. 

Kazimiefz Smogorzewski, 
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Polaków Za 
wzywa swych 
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Komunikat 
Organizacji Zachowawczej Pra- 

cy Państwowej. 

W Niedzielę 17 Października w Wil- 
nie odbędzie się: ь 

o godzinie i2-ej w południe: 
Posiedzenie Rady Naczelnej Orga- 

nizacji Zachowawczei Pracy Panstwo- 
wej w mieszk. hr. Jana Tyszkiewicza 
Nadbrzeżna 6. 

O godzinie 5ej pp. 
Posiedzenie poufne koła wileńskie 

go z zaproszonemi gośćmi na którem 
ks. Eustachy Sapieha Prezes zarządu 
głównego wypowie referat o obecnej 
sytuacji politycznej w Polsce. Posiedze: 
nie odbędzie się w lokalu Zw. Polaków 
Zakordonowych Zawalna i. 

Sejm i Biząd. 
P. Dangel pozostaje. 

WARSZAWA. 15.X (źel. wł, Słowa). 
W dniu dzisiejszym rozeszły się po: 
głoski, że wice-minister Dangel ma 
pozostać na swem stanowisku. Spra- 
wa dymisji p. Dangla przedstawia 
się jak twierdzą osoby zbliżone do 
ministerstwa Skarbu w ten sposób: 
za* dymisją jest minister Czechowicz, 
przeciwko Prezydent Mościcki, Pro- 
ceduralnie © dymisji p. Dangla musi 
zadzcydowźć Rada Ministrów, którą 
na _nejbiiższem posiedzeniu sprawę 
tą będzie omawiać i załatwi prawdo- 
podobnie po myšli р, Pre. 
zydenta Mościckiego. W razie jednak 
gdyby vice-minister Dangel ustąpił 
nięwiadomo kto będzie jego następcą. 

Choroba Marszałka Piłsud- 
skiego. 

WARSZAWA, 15 X. (żel. wł, Słowa) 
Jedno z pism warszawskich podało 
wiadomość jakoby Marszaiek Piłsud- 
ski miał wygłosić expose. Wiado- 
mość ta nie znalazła dotychczas po- 
twierdzenia w kołach miarodajnych. 
W chwii obecnej Marszałek Piłsud- 
ski jest chory na zapałenie okosinej 
i nawet z iego powodu przerwał 
urzędowanie odkładając odprawę 
inspektorów armji na później. 

Okólnik w sprawach praSo- 
wych. 

„WARSZAWA. 15. X. (żel,wł, Słowa) 
Minister Sprawiedliwości p. Aleksan- 
der Meysztowicz w najbliższych 
dniach zamierza wydać okólnik do 
sądów, polecający rozpairywanie spraw 
prasowych w trybie przyśpieszonym. 
W ten sposób sprawy o obrazę w 
druku byłyby rozpatrywane w ciągu 
sześciu tygodni od wniesieńia skargi 
do sądu. Nie trzeba dodawać, że okól* 
nik taki wpłynąłby uzdrawiająco ną 
panujące u nas stosunki. A 

Rokowania kolejowe z Cze- 
chosłowacją. 

WARSZAWA, 15 X. PAT. Roz- 
poczęte w dniu 12 b.m. w M-stwie 
Komunikacji rokowania kolejowe z 
Czechosłowacją weszły obecnie w o- 
kres prac komisyjnych. Po ustaleniu 
brzmienia umowy kolejowej przystą- 
piły obie delegecje do omawiania 
zasad umów uzupełniających. 

Konferencja w sprawie prze- 
mysłu wojennego. 

WARSZAWA, 15 X. (żel.wł, Słowa). 
W dniu dzisiejszym odbyła się ko- 
lejna konferencja w sprawie przemy- 
słu wojennego pod przewodnictwem 
Prezydenta Mościckiego. 

Prezydent Mościcki zwiedził 
fabrykę karabinów. 

WARSZAWA, 15 X PAT. W dniu 
dzisiejszym p. Prezydent w towa- 
rzystwie pułkownika Zagórskiego i 
majora Swidy zwiedził polską fabry: 
kę karabinów na Woli.—Robotnicy 
fabryki witali p. Prezydenta okrzyka- 
mi na jego cześć i na cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego, a przy odjeździe 
Pana Prezydenta orkiestra  tabryki 
pożegnała go odegraniem hymnu 
narodowego. 

Z góry na dół, | 

WARSZAWA, 15.X, (żel. wł,Słowa) 
Minister Spraw Wewnętrznych gen. 
Składkowski rozpoczyna w  najbliż- 
szym czasie inspekcję starostw i 
urzędów gminnych. Ponieważ pod- 
róż koleją kosztowałaby zbyt drogo 
i zajęła wiele czasu, min. Składkowski 
porozumiał „się 4 wojskowošcią w 
celu otrzymania samolotu. Władze 
wojskowe wyraziły zgodę i minister 
Składkowski przeprowadzi inspekcję 
korzystając z aeroplanu. Będzie to 
pierwsza inspekcja mninisterjalna na 
samolocie.
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ECHA KRAJOWE 
iPo gospodarce posła Wolickiego. 

— Korespondencja <Słowa». — 

  

Wskutek fatalnej i złodziejskiej 
gospodarki przyjaciół pana posła Wo- 
lickiego, członka Wydziału, rachun- 
kowość z lat ubiegłych w Sejmiku 
Łuninieckim przedstawiała się wprost 
rozpaczliwie; Komisja rewizyjna wy- 
kryła kradzież. kilkudziesięciu tysięcy 
złotych z sum samorządowych i 

szereg innych nadużyć. 
Nowy Wydział Po»iatowy pod 

przewodnictwem energicznego prze- 
wodniczącego, starosty Jagodzińskiego 
miał zadanie nielada, chcąc jako tako 

uporządkować sprawy samorządowe. 
Trudności były tem większe, że 0: 

gromną większość urzędników biura 
Wydziatu również trzeba było zrie- 
nić,— Wszystko razem uniemożliwiało 
dotąd przeprowadzenie rozrachunku 
za gminę Zaostrowiecką, włączoną 
do pow. Nieświeskiego już 1-go lipca. 

Dopiero teraz stało się to wyko: 
nalnem. Wybrani delegaci do Sejmiku 

Nieświeskiego, członkowie Wydziału 

pp. J. Godycki Cwirko i Zygmunt 
Domański wraz z inspekiorem samoa- 

rządowym p. A. Błażewiczem 7-go 
udali się do Luniūca.— 

Przeprowadzenie komisyjne roz: 

rachunku natrafiło na wiele bardzo 
trudności wskutek bezsensownej g0- 

spodarki dawnego Wydziału Łuni: 
nieckiego, ostatecznie jednak przed: 

stawiciele obu stron doszli do poro: 

zumienia co do większości kwestyj 
spornych. 

Najważniejszym szkopułem stała 

się sprawa zapomóg, które ustawowo 

samorząd powiatowy musi „dawać 

samorządom gminnym, o iie nie wy- 

starczają ich własne fundusze. Otóż 

taką zapomogę w sumie 4900 zł. 

Sejmik Łuniniecki zobowiązał się dać 
w 1925 roku gminie Zaostrowieckiej, 
o czem gmina została powiadomioną 
w chwili zatwierdzenia jej budżetu. — 

Stała się jednak rzecz zupełnie nie- 

zrozumiała: oto obecnie okazało SiĘ, 

że owa suma nie została zupełnie 
wniesiona.do budżetu Sejmiku na 1925 
rok, czyli innemi słowy Wydział Sej- 

miku zobowiązał się do wypłacenia 

sum, których w rzeczywistości mie 

posiadał, A tymczasem Urząd gminy 
brał słusznie w rachubę obiecaną i 

zatwierdżoną pomoc i odpowiednio 
gospodarzyt —w chwili obecnej sytu* 

acja tak się przedstawia, że gmina 

ma deficyt, który musi pokryć Sejmik, 

a Sejmik nie ma z czego płacić, gdyż 

nawet z budżetowych sum kilkadzie- 
siąt tysięcy skradii przyjaciele pana 

Wolickiego.—Podobnie sprawa przed- 
stawia się w pierwszem półro.zu 
1926 r., w kiėrem Sejmik Łunin'ecki 

musi dać gminie Zaostrowieckiej oko- 
ło dwóch tysięcy złotych zapomogi. 

Delegaci Sejmiku Łuninieckiego 
odmówili wypłacenia należnych od 

od nich sum, czem ewentualnie po- 

krzywdziliby bardzo ludność gminy 

zaostrowieckiej, zmuszając ją w przy- 

szłości do pokrywania ogromnego 

niedoboru z własnej kieszeni. — Ro- 

zumie się, delegaci Sejmiku Nieświe- 

skiego nie mogli się zgodzić na po- 

dobne załatwienie sprawy, broniąc in- 

teresów gminy Zaostrowieckiej. — 

Wobec niemożności polubownego 
załatwienia sprawy obie strony zgo* 

dziły się na przekazanie jej do roz: 

strzygnięcia władzy nadzorczej. | 
Drugą kwestją sporną był rozdział 

specjalaego podatku drogowego. Przez 

cały czas istnienia Sejmiku „Luniniec- 

kiego ani ćwierć kilometra dróg w 
gminie Zaostrowieckiej nie zbudowa- 

no, ani nie poprawiono —Wobec tego 

Sejmik Nieświeski, otrzymawszy gm. 
Zaostrowiecką, musiął odrazu poczy* 

nić tam najniezbędniejsze prace dro« 

gowe. Z tego tytułu delegacja nie- 
świeska domagała się otrzymania ca- 
łego wpływu przynajmniej tegorocz- 

nego z podatków drogowych. Jed- 

nakże ostatecznie musiała ze Swego 

stanowiska ustąpić, gdyż Sejmik Łu- 

niniecki jest tak finansowo wyczer- 
pany, że nawet zupełnie słusznych 

Z — Z 

W KRAJU SOWIETÓW. 

Drogi czerwoniec i 
stolica— przedmieście. 

Całą drogę Mińsk:Smoleńsk od- 

bywa się niestety i jadąc i wraza- 

jąc nocą—w drodze do Moskwy 

podróżny budzi się już w sercu 
Wielkorosji niedaleko Wiaźmy. Kraj 

to już zupelnie ale to zupełnie od 
naszej Litwy odmienny. Klimat tu 

chłodny, powietrze ostre, przenikliwe. 

Lasy, a raczej laski z cienkich już 

bezlistnych prawie a rzadko rozsa- 
dzonych Krzózek traflają się tui ów- 

dzie wśtód kilometrów całych krza- 
kami porostych pustkowi. Niekiedy 

też ciągną długie, równe jednostajne 
szare pola uprawne, źle zorane, wi- 

docznie tylko mizerne plony dające. 
Równina taka, że przy niej nasza 

mazowiecka równina wydaje się bez 

mała jakąś Szwajcarją. Chmury sza- 
rawe zwisają nisko, Ciężko, nierucha- 

wie, są jakieś bez koloru, jak cały 
ten kraj, tak jednostajny, tak strasz: 

nie martwy, zupełnie martwy. Dość 
porządne stacje są puste, a ci nie: 

liczni brodaci kacapi, co z podełba 

się na nas gapią wyglądają jakby 
nieżywi. Choć linja jest 2—torowa 

O naszych sprawach 

Pokłosie prasowe. 
° 

Jednym z dowodów, że Białoru- 
sinom z pod znaku Hromady chodzi 

ZER tylko i wyłącznie o zajątrzanie sto- 
Łuniniec, 10 października. sunków  polsko-białoruskich = a: 

ostulatów mimo najlepszej woli Statni Nr. Narodnej Sprawy. W jed- 
esliędajć nie może.  Stinęto osta- nym z. artykułów Słowo wskazało 

tecznie na terz, że podatek drogowy Na konieczność żywszego zaintereso: 
tegoroczny został podzielony na dwie wania się kulturą białoruską ze stro- 
różne części między oba Sejmiki.— ny Uniwersytetu Stefana Batorego w 

Tak mniejwięcej przedstawia się Wilnie, Niewątpliwie teki głos na- 
całokształt sprawy objęcia sukcesji szego pisma był dyktowany sympatją 
po powiecie Łuninieckim. — Bliższe dla ludu białoruskiego. Otóż ten 

przyjrzenie się robocie prowadzonej włeśnie ustęp. wywróciwszy go na 
dawniej w powiecie Łuninieckim, opak, używa Narodnaja Sprawa aby 
przez takich działaczy jak poseł so: wytłumaczyć swoim czytelnikom, że 
cjalistyczny Wolicki budzi prawd wyw naszym <abszarnickim ekspaze» 
smutek, gdyż fatalnie wpływa na sto- powodujemy się tylko nienawiścią do 
sunki panujące w kraju. — Niezrozu- Białejrusi. Każdy głos sympatji, czy 
miałem zupełnie jest, jak tak poważ- zgody będzie przez organ Hromady 

Straż sowiecka trudni się 'przemytnictwem. 
Z Mińska donoszą: Władze sowieckie wykryły, iż dowództwo so- 

wieckiej straży pogranicznej w rejonie Budsławia weszło w kontakt 
z przemytnikami. Ustalono, iż niektóre strażnice bolszewickie służyły za 
składnice towarów, przemycanych 2 Polski. W związku z tem onegdaj 
zamieniono па znacznych odcinkach dotychczasową straż sowiecką na 
nowe oddziały. 

Katastrofa kolejowa na Łotwie, 
Z Rygi donoszą: Onegdaj na litewsko-łotewskiej granicy, miała 

miejsce poważna katastrofa kolejowa. Dwa poci gi osobowe zderzyły się 
ze sobą, skutkiem czego jedna lokomotywa i 6 wagonów rozbitych zo- 
stało doszczętnie, Jeden z urzędników kolejowych poniósł śmierć na 
miejscu. 5 ciu pasażerów ciężko rannych. 

Miljonowa kradzież klejnotów, 
BIARRITZ, 15.X. PAT. Finansiście belgijskiemu Leowensteinowi 

nocy ubiegłej skradziono z jego willi klejnoty wartości kiku miljonów 
franków. 

Litwini ostrzeliwują aeropłany polskie. 

"się, 

ne stronictwo jak Pol. Partja Socjali- 
styczna, licząca w sewm gronie wielu 
uczciwych ludzi, może pozwolić na 
podobne łajdactwa swoich członków, 
prowadzone pod firmą P. P, S. 

Ža bl 

SOKÓŁKA 
— Zjazd Delegatów Stowa- 

rzyszeń Młodzieży Polskiej. W 
dniu 10 października b. r. zjechała 
się młodzież stowarzyszona z całego 
powiatu do Sokółki. 

Po uabożeństwie w pięknym po- 
chodzie udano się na salę obrad. 

Zjazd otworzył burmistrz miej- 
scowy p. Gitcher. : 

Po powitaniach przez przedstawi- 
cieli władz i społeczeństwa miejsco- 
wego, rozpoczęły się referaty i obrady. 

Pierwszy referat: Jaki jest cel Sto- 
warzyszeń Młodzieży Polskiej — wy- 
głosił Instruktor Związku Wileńskiego 
p. Kazimierz Jędrychowski. 

Następnie kolejno wygłaszali refe- 
raty: sekretarz generalny ks. Fr. Ka- 
farski i Instruktor Związkowy. 

Wieczorem odbyęa się Akademja— 
nazajutrz zaś ponownie rozpoczęły 
się obrady. 

W poniedziałek o godz. 1-ej ppł. 
Zjazd został zamknięty. 

Młodzież, zasobna w nowe wia- 
domości, rozjechała się do swych 
rodzinnych wiosek, by tam z odświe- 
żonemi siłami zabrać się do pracy. 

Zjszd pokazał, że mamy sporo 
młodzieży, która rozumie swoje za- 
dania, swój cel — garnie się do 
oświaty — do Stowarzyszeń Młodzie- 
ży Polskiej 

Starsze społeczeństwo, które licznie 
wzięło udział w Zjezdzie, dało do: 
wód swego zainteresowania się akcją 
społeczną wśród młodzieży poza- 
szkolnej. Na Zjeździe zaś przekonało 

że Stowarzyszenia  Miodzieży 
Polskiej są jedyną apolityczną orga- 
nizacją młodzieży pozaszkolnej, or- 
ganizacją, — która wychowuje zastę- 
py dobrych obywateli, dobrych i rze- 
telnych ludzi, „B. R. 

GRODNO. 

— Przyjazd Arcybiskupa Wi- 
leńskiego ks. R. Jałbrzykowskie- 
go. Dnia 13 b. m. o godz. 11 m. 45 
przybył do Grodna z Wilna Arcybi- 
skup Wileński. Na dworcu powitali 
Go przedstawiciele duchowieństwa 
na czele z ks, sen. Z, Żebrowskim, 
i przedstawiciele władz gen. Dzierża- 
nowski, Starosta Rogalewicz i Prezy- 
dent Stępniewski, komendant policji 
p. Dąbrowski. Narodowa organizacja 
kobiet w osobach pań Wilkoszew: 
skiej, Sieniewiczowej i Klukowskiej 
> Metropolicie wiązankę kwia- 

tów. 
Z dworca Arcybiskup udał się do 

Fary, gdzie była zebrana młodzież 
szkolna. 

Do Arcypasterza w kościele prze- 
mówił ks. dziekan Żebrowski, witając 
Go w imieniu licznie zebranego du- 
chowieństwa z 3 dekanatów i ludu. 

Ks. Arcybiskup w odpowiedzi 
podniósł znaczenie młodzieży kato- 
lickiej w społeczeństwie. Po krótkiem 
nabożeństwie w lokalu plebanji Fary 
pod przewodnictwem ks. Arcybisku - 
pa odbyła się konferencja dekanalna, 
Następnie ks. Arcybiskup zwiedzal 
kościoły. 

w ciągu 6 godzin nie wiem czyśmy 
minęli 2 pociągi a i na stacjach się 
tu zupełnie ani pociągów ani nawet 
pojedyńczych wagonów zupełnie nie 
widzi. Wymarłe grzązkie drogi zgu- 
bione wśród pól. Żadnego ruchu nie 
dostrzega się po wsiach niezmiernie 
zresztą rzadkich. Bezludne wydają się 
maleńkie „izby drewniane tak ma- 
lutkie, że aż dziw, iż tam ludzie 
mieszkać mogą, które są albo roz-- 
rzucone lub też skupione bardzo 
gęsto koło siebic—zresztą stale w 
szczererm polu, zdala od lasów od 
stawów, których się tu nie widzi 
wcale, nawet od pojedyńczych drzew. 
Od całego krajobrazu wieje kezna- 
dziejnością i pustką. Nie dziwię się, 
że w tym kraju zrodził się nihilizm, 
że tu powstała najbardziej pesymi- 
styczna literatura nowożytna, że tu 
wreszcie żadnych  doskonalszyck, 
nowszych form współżycia państwo: 
wego nie umiano stworzyć: że poza 
knutem surowym, ekrutnym i dzi- 
kim jak cała przyroda tego kraju, 
nie wymyślono tu nigdy innego środ: 
ka sprawowania władzy państwowej. 

Uderza ogrumna ilość policji, 
wojsko na małych nawet stacjach, a 
oczywiście na większych „jak Wiaź- 
ma, Możajsk moc agentów G. P. U. 
się kręci. jak dziwnie posłuszny, po- 

przeinaczony, przekręcony, zwrócony 
na młyn podsycania nienawiści do 
wszystkiego co polskie. Od tego 
przecież Fromada bierze pieniążek 
sowiecki. 

Kiedyż to nasze władze zrozu” 
mieją nareszcie, że bolszewicy za” 
maskowani są gorsi i niebezpiecz- 
niejsi od komunistów jawnych. 

W uchwałach swych  Chrześcij. 
Narodowi oświadczyli, że wobec rzą- 
du będą stosować krytykę objektyw- 
ną, lecz że zwalczanie rządu nie leży 
w ich zamiarach. Nam konserwa- 
tystom wileńskim to nie wystarcza. 
Uważamy, że Chrześcijańsko-Naro- 
dowi powinni byli przedewszystkiem 
zaakcentować, iż dwóch konserwa- 
tystów wstąpiło do rządu, co daje 
gwarancje, że rząd nie pójdzie na 
manowce radykalizmu czy demagogji. 
Sądzimy, iż Chrześcijańsko Narodowi, 
większość u których stanowią po- 
ważni obywatele ziemscy w wysokim 
stopniu posiadający poczucie odpo- 
wiedzialności—gotowi byli taką rezo- 
lucję uchwalić, lecz przeszkodził temu 
P pos. Stroński swojem arcy-dema- 
gogicznem wystąpieniem przeciw 
marsz. Piłsudskiemu. Lecz redaktor 
Głosu Prawdy p. Stpiczyński i z te- 
go jest zadowolony i wypisuje kom- 
plementy  Chrześcij. - Narodowym. 
Świadczy to bardzo dobrze o tem, 
że tam sobie życzą jakiejkolwiek 
zgody z ziemiaństwem. 

Poseł Stroński stara słę jeszcze 
pomniejszyć ugodowe znaczenie u. 
chwał Chrześcj.-Nar. i pisze: 

Przeciwstawienie pojęcia opozycji rze- 
czowej pojęciu opozycji zasadniczej nie jest 
Szczęśliwe dla opozycji., zasadniczej, po- 
dobnie jak niebezpieczne jest twierdzenie 
że polityki zasad wymagają tylko chwile... 
wyjątkowe. Obóz, któryby sobie samochcąc 
odebrał możność rozróżniania między do- 
brem i złem, straciłby rychło zaufanie spo- 
łeczeństwa, a nawet dopomógłby zwalcza- 
nemu Rządowi. który mówiłby: patrzcie, co 
wart jest ich sąd, zwalczają rzeszy oczywiś- 
cie dobre. 

To co pisze prof, Stroński stano- 
wi wogóle różnicę pomiędzy opo: 
zycją państwową i antypaństwową. 
Opozycia Jego Król. Mości w parla- 
mencie angielskim wychodzi na do- 
bre państwu, gdyż jest rzeczowa i 
interesowi państwa życzliwa. Nasza 
opozycja, która gotowa jest przez 
złość dla rządu spowodować żachwia- 
nie finansowym i politycznym kre- 
dytem Polski na terenie międzynaro: 
dowym, jest opozycją antypaństwo: 
wą. Ziemianie polscy zbyt dużo mają 
wrodzenego, atawistycznego poczu: 
cia państwowego, aby najzdolnie'si 
agitatorzy endeccy mogli ich do 
takiej opozycji zachęcić, 

M. 

PORTRET TERZ TE ZER DRC TO 

Dnia 14 b. m. o godz. 7 rano 
odbyło się nabożeństwo i nastąpiło 
zakończenie konferencji dekanalnej. 

Ż Grodna ks. Arcybiskup udaje 
się do Sokolan, gdzie odbędzie | się 
druga konferencja dekanalna, 15 paž- 
dziernika ks. Arcybiskup wyjeżdża 
do Białegostoku, 20 b. m. do Woł: 
kowyska, 21 b. m. do Słonima i Li- 
dy, 22 b. m. powrót do Wilna, 

Odwiedziny Arcybiskupa nie no- 
szą charakteru oficjalnego. (n) 

korny, cichy jest ten lud rosyjski. 
Jakżeż odmienny od tego ludu, któ- 
ry w latach 1917—19 dziko się upa- 
jał uzyskaną po raz pierwszy od stuleci 
swobodą. Dziś cóż z niej zostało? Je- 
szcze w Moskwie widzi się, że się 
coś zmieniło, że proletarjat przynaj: 
mniej w pewnym kierunku jest klasą 
rządzącą, a raczej że mu się niekiedy 
zdaje, iż nią jest. Ale na prowincji? 
Jak dawniej wszechwładnymi są woj: 
sko, czynowniki, policja. Chłopu wol: 
no słuchać i przymierać głodem. 
Rzecz ciekawa, nie spotyka sig ludzi 
tłustych w Rosji. Wszyscy wyglądają 
na dobrej djecie. Zato chłopi i chłopki 
a nawet dzieci nie chodzą boso jak 
u Mas, wszyscy noszą wysokie, cięż- 
kie, grube buty. Różnica klimatu! 

Dopiero pod samą Moskwą pej- 
zaż się nieco ożywia. Zaczynają się 
„dacze* (wille) małe zresztą, brzyd- 
kie, obdrapane, gęsto rozsiane wśród 
pseudo-lasków. Nie musi być zbyt 
wesolo na tych „daczach*, nadto 
mają być fantastycznie drogie (jak 
wszystko zresztą w tym kraju), a 
jednak ci «moskwiczyni», którzy mo- 
gą się latem na nie wybrać uchodzą 
za wybrańców losu. Milanówek wydał: 
by się tymaczasem rajem w porów: 
maniu z niemi. Przeježdžamy dalej 
obok gigantycznej stacji radjowej, z 

, rozpraw. 

W dniu 13 b. m. w rejonie Druskienik żołnierze litewscy ostrzeliwali pol- 
ski aeroplan, który leciał z Grodna do Wilna. Jak się dowiadujemy samolot 
uszkodzeń żadnych nie poniósł. 

Prawdopodobnie władze polskie będą w tej sprawie interwenjowały. 

Lot pułk. Rayskiego. 
W dniu wczorajszym o godz. 7.40 na lotnisku eskadry 

Porubanku wylądowali, 
11 p. lotniczego w 

udający się do Estonji szef lotnictwa wojsk. 
pułk. Rayski x mechanikiem st. sierżantem Ryta deki, m 
<Breguet»,—oraz pomocnicy piloci Cichocki, Kužmian i 
11 puł. myśliwskiego lotniciego—na aparatach systemu 

na aparacie systemu 
pułk. Kossowski, dica 

Spaad. 
Po krótkim przyjęciu i zaopatrzeniu aparatów w smary o godz. 9 mi. „50 lotnicy wystartowali z lotniska w drodze do Tallina i Helsiūgiašių: = 

Gwałtowny huragan nad Wilnem. 
Gwałtowne burze i orkany, szalei 

jące na północy, na morzu baityckiem, 
<zaczepiły> również i o Wilno. Wczo- 
rajszej nocy szalał nad naszem mia. 
stem i okolicą gwałtowny huragan, 
który wyrządził wiele szkód. 

Według wiadomości z pogranicza 
litewskiego, na znacznej przestrzeni 
zostały tam uszkodzone druty telefo; 
niczne połączeń K. O. P. Jednocześnie 
przerwane zostało połączenie telefo: 

niczne pomiędzy Wilnem a Niemen. 
czynem. 

Tejie nocy, przy ul. Antokol, nai 
przeciw domu Nr 130, silny wicher 
przewrócił olbrzymią brzozę, wysokości 
18 metrów, o średnicy 80 cmt. Drzewo 
to upadło na przejeżdżający właśnie 
wóz GAJA Katarzyny Wąsowicz, ze 
wsi Świętniki, gm. Bystrzyckiej. Kobie: 
ta została lekko peraniona, zaś koń je 
bardzo ciężko w grzbiet i nogi. 

EBZTERZA RZEZI EZZZOZZCY ZZOZ COZZSZZ ZES POZZO SZOT BRIO 

O nadużycia w marynarce, 
Czwarty dzień procesu. 

Przesłuchiwanie komandora Barto- 
szewicza odbywa Się z taką drobiaz= 
gowością i sumiennością iż o rozpo- 
częciu badania świadków nie może 
być jeszcze mowy. 

Przewodniczący sądu ppłk. d-r 
Orski musi wyczerpać wszystkie 35 
punktów aktu oskarżenia, wobec 
czego zeznania oskarżonego potrwają 
prawdopodobnie jeszcze kilka dni, 

Dzień wczorajszy nie różnił się 
niczem od pierwszych trzech dni 

Bartoszewicz w dalszym 
ciągu zwala całą winę na swoich 
zwierzchników, utrzymując, iż działał 
na zasadzie wyraźnego rozkazu i że 
o wszystkiem informował gen. Bob- 
rowskiege i admirała Porębskiego. 

Gdyby można było wierzyć: sło- 
wom oskarżonego, to liczba osób, 
które powinny zasiąść na ławie pod 
sądnych, byłaby bardzo duża. Ciągłe 
sprzeczności jednak w zeznaniach, 
gołosłowność twierdzeń i wyraźne 
kłamstwa, podkreślane przez prze- 
wodniczącego, każą przypuszczać, że 
Bartoszewicz w obronie swojej prze- 
rzuca poprostu ciężar odpowiedzial. 

czązego od kogo otrzyma! taką ia- 
strukcję, Bartoszewicz odpowiedział, 
iż da jutro odpowiedź... 

Fakt podpisywania przez podsąd- 
nego na protokułach odbioru nazwisk 
różnych oficerów został ustalony w 
całym szeregu wypadków. Pozatem 
stwierdzono dokładnie, iż oszarżony 
systematycznie wpisywał do książki 
inwentarza różne materjały, kióre nie- 
były jeszcze dostarczone. Oczywiście 
iż winę za to ponosi, zdaniem Barto- 
szewicza, nie on, tylko zawsze kto 
inny, więc kom. Petelenc, inž. Wolski 
1 gen. Bobrowski. 

  

FOLWAR«I, 
OŠRODKI, 
NIERUCHOMOŠCI 

MIEJSKIE. 
KUPNO i SPRZEDAŻ 
załatwia  najdogodniej, szybko i 

najianiej 

Wileńskie B'uro 
Komisowo Handlowe, 

Mickiewicza 21, tel, 152, 
Wstępnych kosztów niema    

ności na bzrki wszystkich, którzy CA 
mieli styczność z dostawami. W dniu |[$| Nowość wydawnicza! 
wczorajszym podsądny chciał wciąg- Opuściła prasę drukarską i znajduje 
nąć do procesu departament wojsk się we wszystkich księgarniach 
technicznych. najświeższa praca 

Kiedy w związku z punktem о- $ Czesława Jankowskieg 
A omawiającym AB wrak 2 p. t. ) 

przez podsądnego materjalow z fab- i 166 
ryki 2 etinis, ksze de. iż Barto- Šš „L czeczotkowej szkatułki 
szewicz podpisał na protokule ©d- (16 portretów w tekście), 
bioru kilka nieobecnych osób i że $ wydana z racji jubileuszu 50-ecia 
protokuł sporządzony został fikcyjnie $ 
na miesiąc przed dostawą—oskarżo- 
ny stwierdził, iż tak właśnie kazano 
mu zrobić w departamencie wojsk 
technicznych. Na pytanie przewodni- 

pracy iiterackiej autora, 

ė Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M, Latom'a, 

$ Wilno, Mickiewicza 11:a, tel. 5 —80. 

a CENA 5 ZŁOTYCH.   
  

  

Lokafe kapifałów 
najdogodniej, szybko i bez ryzyka 

а 

3 
„ zalatwia bez kosztowW 

Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe, 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152. 
  

której bolszewicy nadają codzień swe 
listy pasterskie  „wsiem, wsiem, 
wsiem*. Obok tragicznej pamięci 
„Chodynki*, wreszcie obok pola wy: 
ścigowego, gdzie wyścigi odbywa- 
ją sig ponoć zupełnie regularnie. 
i gdzie znajduje się rzekomo całkiem 
burżuszyjny «totekv—i oto wjeżdża- 
my ma dworżec białoruski, gdzie kon- 
duktor zaprasza wszystkich «grażdan» 
(obywateli) do wysiadania. 

Dworzec ten znajduje się na ubo- 
giem, dość odległem przedmieściu. 
Masło publiczności, zresztą na- stacji 
względna czystość i porządek, W 
mig tu tragarze rozpoznają cudzo- 
ziemica i tłumy kacapów ną wszelkie 
Sposoby starają się go naciągnąć. 
Każdy dorożkarz zacznie od zażą- 
dania 6 rb. (30 zł.) za najskromniej- 
szy—jak na Moskwę—kurs. Tąxisów 
jest w Moskwie niesłychanie mało— 
odobno kilka zaledwie—natomiast 

jest trochę ex— prywatnych aut bez 
taxometrów, brudnych, połamanych, 
obszarpanych i oczywiście—dla cudzo- 
ziemców zwłaszcza—niesłychanie dro- 
gich. Nająłem jeden — niestety po 
kwadransie heroicznych wysiłków 
szofer przyszedł mi oznajmić, że 
„maszyna się zepsuła” i w żaden 
sposób nie można jej zmusić do 
jazdy. Posłałem tragarza po dorožkę 

  

odległą © 200 czy 300 metrów od 
dworca i w mojej obecności doroż- 
karz wypłacił tragarzowi 6.а część 
umówionej zapłaty za kurs—za to, że 
ten mu znalazł klijenta! To świadczy 
jak źle im się powodzi mimo po- 
twornych cen. | 

Ceny to pierwsza rzecz co uderza 
w Moskwie. Nie mówię już o hote. 
lach: dwa uchodzą tylko za przyzwoite, 
Sawoy i Bolszaja Moskowskaja, W 
Metropolu, który dawniej był naj- 
wspanialszym, bolszewicy urządzili 
olbrzymie kino państwowe a poza» 
tem klub komunistyczny i mieszkania 
dla członków Cik'a i innych działaczy 
kómunistycznych. Otóż pokoik kosz: 
tuje 15 rb. (70 zł) a i reszta hoteli 
jest odpowiednio droga. 

Ale nawet życie pozahotelowe jest 
od 3 do 5 razy droższe, jak w War- 
Szawie, w przybliżeniu to co u nas 
kosztuje 1 zł, kosztuje w Rosji 1 
rb. czyli zł. 4,5 (w samej Rosji dzię- 
ki szalonej presji administracyjnej, 
połączonej z terrorem, wszędzie obo: 
wiązuje oficjalny kurs czerwońca we- 
dług którego 1 dol.=1,94 rb, sow.); 
podobno z narażeniem życia — bo 
za spskulację walutową grozi kara 
śmierci i to nie na żarty, można o: 
trzymać w jakichś ukrytych norach 
2 rb. 50 kop. za 1 dol. W każdym 

   

    

     

  

   

  

Zmniejszenie się zapasu wa- 
lut w Banku Polskim, 

WARSZAWA, 15 X (żel. wł. Słowa) 
Bilans Banku Polskiego wskazuje że 
sumą zapasu walut obniżyła się do 
104 miljonów. Wywóz nasz w mie- 
siącu ubiegłym zmniejszył się o 15 
mijonów złotych w złocie i wynosi 
obecnie 115 mil. 

Delegacja .Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego u v.premjera 

Bart 

WARSZAWA, 15 (tel. wł.Słowa) 
Vice-premjer Bartel przyjął w dniu 
dzisiejszym delegację Uuiwersytetu 
Jagiellońskiego w osobach prof. 
Estreichera i Kota, która prosiła p. 
Bartla o zwiększenie budżztu Wszech = 
nicy Jagiellońskiej, 

Przed ingresem poznańskim. 

Ogłoszone już zostały szczegóły pro- 
gramu ingresu ks. Prymasa na sto* 
licę arcybiskupią w Poznaniu w d. 
17 b. m. 

Og. 11 r. wyjedzie z Poznania 
do Gnieznaosobnym pociągiem ka- 
pituła metropolitalna i komitet po- 
witania. o godz. 13 ks. Prymas i 
Jego otoczenie wyjeżdżają z Gniezna 
io 14 stają na dworcu podmiejskim 
w Poznaniu. Tu następuje powitanie 
przez władze cywilne, wojskowe i 
Samorządowe, zaczynają też bić 
wszysikie dzwony w mieście. 

Ks. Prymas wsiada do powozu z 
ks. infułatem Adamskim i udaje się 
do Fary wśród szpaleru, który two- 
rzą kolejno; kolejarze, bractwa ko- 
ścieine oraz organizacje gospodarczo- 
zawodowe, urzędnicze,  kulturalno- 
oświatowe i wojskowo-wychowaw- 
cze. Konny oddział Sokoła tworzy 
eskorię przy powozie ks. Prymasa, 
oddział zaś kołowników spełnia służ- 
bę łącznikową. 

W kościele Faraym wita ks. Pry- 
masa duchowieństwo i przedstawi- 
ciele zrzeszeń. Formuje się tu pro- 
cesja, która rusza do katedry, Po- 
znańskie Bractwo Strzeleckie (niema* 
jące nic wspólnego że „związkiem 
Strzeleckim*) tworzy ruchomy szpaler 
dokoła baldachimu i księży, 

Po odczytaniu bulli papieskiej i 
odpowiednich modłów ks. Prymas 
udaje się w procesji do pałacu, gdzie 
nastąpi przyjęcie delegacyj. 

Przywrócenie praw ks. Ka. 
rolowi. 

„ BUKARESZT. 15.X. PAT. Dzien- 
niki ączą odroczenie sesji parlamentu 
ze sprawą powrotu do Rumunji by: 
łego następcy tronu ks. Karola. Jak 
słychać pariament ma być zwołany 
dla przywrócenia. ks. Karolowi pra 
następcy tronu. 

Mussolini podda się operacji. 
LONDYN, 14 X. PAT. «Daily 

Expres» donosi z Genewy, że mo. 
nachijski lekarz dr, Sauerbrueck od- 
jechał do Rzymu w celu operowa- 
nia Mussoliniego. 

Otrzymaliśmy na składzie 

wielki wybór 

Čera! i Chodnikėo 
krajowych fabryk 

Sp. Rkc. „CERATA* 
i Bracia Ruziewicz 

i M. Krywicki 
Które polecamy po cenach niskich. 

Wileńsci Dom 
Towarowo - Przemysłowy 

Bracia Jabłkowscy 
Mickiewicza 18.       
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CZLONKIEM CZY JESTEŚ 
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razie ludność naogė! tak slę boi, że 
np. nigdzie na kolei nie chciano 
przyjmować odemnie zagraniczne 
waluty, której posiadanie może byćj 
dostalecznym powodem do розайхе- 
nia © spekulację. W Warszawie za 1 
rb. sow. płacą 4 zł. czyli, że dolar 
kalkuluje się 2 rb. 25 kop. Oczywiš+ 
cie kurs w żadnym wypadku utrzy- 
mać się nie może, zwłaszcza, że ce- 
ny w Rosji według powszechnego 
zdania mają.tendencję wybitnie zwyż- 
kową, szczególnie towarów przemy- 
słowych. Skoro bolszewicy. zwyżki 
cen zahamować nie są w stanie bę- 
dą musieli prędzej lub później sami 
obniżyć kurs czerwońca: inaczej albo 
uniemożliwią jakikolwiek dopływ ka- 
piłału zagranicznego do Rosji, aibo 
też obciążenie z tytułu otrzymanych 
kredytów zagranicznych będzie zbyt 
wielkie, Zabawny to nawet ekono- 
miczny paradox. Zwykle europejskie ' 
waluty „trzaskają* z powodu braku 
zagranicznych kredytów, tymczasem 
sowiecka  „trzaśnie* właśnie wów. 
czas, gdy większa ilość kapitalu za- 
granicznego wpłynie do Rosji. Rosja 
bowiem dzisiaj jest tak idealnie jzo* 
lowana ekonomicznie od reszty świa- 
ta, tak „samowystarczalna* (oczywiś- 
cie na poziomie nędzy), jej obrót to: 
warowy osobowy i kredytowy z 

] 
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4 Nr 242 (1252) 

| Przedsiębiortwa po- Niektóre Urzędy interpretując do- 
6 wolnie intencje „ustawodawcy, 

! mocnicze trudniają zakładanie gospodarstw 
wodnych (stawów rybnych), upairując 

Dyrekcji Kolei Państwowych w tem widocznie złą wolę właścicieli 
w Wilnie. w kierunku umyślnego zmniejszenia 

Do przedsiębiorstw pomocniczych obszaru gruntów podlegających obo- 
D. K.P. w Wilnie zaliczyć należy wiązkowi parcelacyjnemu. Tak па- 
ajencje celne i stację miejską. przykład lwowski urząd wojewódzki 

Ё Ajencje celne. W pierwszej poto- wystosowat do starostów  okėlnik 
wie roku 1926 do istniejących 4-ch następującej treści: 
ajencyj celnych w Grajewie, Stołpcach, . — «Stosownie do postanowień ustawy o 
Turmoncie i Wilnie przybyły dwie wykonamiu reformy rolnej z dnia 28 grud- 

śencie: i { nia 1925 r. Dz. U. R,P. Nr. 1 poz. 1 ex 
Padu ole w  Mikaszewiczach i 1926 przemiana użytków rolnych na stawy 

, л otworzone w dniu 15-20 rybne może nastąpić na gruntach, które wła- 
_ maja r. b.   

  

I 
: 

  

šcičiel majątku podlegającego obowiązkowi 

Za pierwsze półrocze b. r. za parcelacyjnemu wyłączy na mocy art. 41 

ośrednictwem ajencyj celnych zaa o Ira E 

„wiono przesyłek: z przywozu 629, Aowień ZEWAŃYSI w ustępie 6 at 16 GP 
z wywozu 21151, z tranzytu 3019, ustawy tylko wyłączonym w ten sposób ob- 

' Ž przywezu  majwickszą  ilošė szarem  može właścicieł rozporządzać bez 
| przesyłek ć załatwiła ajencja celna w żadnych ograniczeń. Z uwagi na to, że ob: 
j жа > М „ szary wodne określone w ustępie 2 art, 4 

| Wilnie, mianowicie 56 ГОЕ ogólnej cyt. ustawy nie podlegają obowiązkowi par« 
| ilości, następnie w Grajewie — 27 obie, A ini 

й A YwOozUu na ierwszem rybnych na gruntach stanowiących do chwil 
j ży е " і"в"епсін се…др„, Graje- wejścia w życie cyt, ustawy użytki rolne, 
CUSCO stanowić może obejście tej ustawy, a tem- 

wie, na którą przypada 63 proc. zamem może sprzeciwiać się interesowi pu- 
" ogólnej ilości przesyłek wywiezio- bjicznemu. Urząd Wojewódzki poleca Sta- 
@ kraju, na drugiem—w Tur. rosiwom, aby w myśl postanowień art. 192 
por z ki Z > tu pi ust, (2) ustawy wodnej z dnia 19 września ie (34 proc.). ranzytu pierw- It. 4 
EZ > 3 da SfO pon BO 1922 Dz. U. R. P. Nr. 102 poz. 936 w ra- 

] Ё" Grai 8 as zie wniesienia podania właścicieli majątków 
AH jazie kz е ;а!ае]:т::іе a 4 w a ac podlegających aw p 

owootworzoni ! elacyjnemu o udzielenie zezwolenia na Za- 
i i zątkowo łożenie stawów rybnych na gruntach, sta" 

1 Pirmi i us newiących dotychczas uźytki rolne, zażądało 
| żadnych operacyj n ża I Tas nas > także apinji właściwych Urzędow Żiemskich. 
= „się aa sh zet Za „Aja (podpis nieczytelny). m 

azie przygotowanie ię SĘ > ten sposób inicjatywa rolni- 
| dlowych i nadawców do nowych kgw w kierunku racjonalizacji gos- 
kieruaków przewozu do Z S. S. R» podarstw rzez zakładanie stawów 
zwłaszcza zaś PW l rybnych, zostaje zahamowana a pra- 
umów pomiędzy handlowem i kim CZ W tej dziedzinie uzależnione od 

| o en 2 R. a polskim tej lub innej decyzji Urzgdu  Ziem- 

przemysiem węg! . skiego. 
Z porównania danych o pracy kd pod uwagę, że kresy 

ajencyj celnych za pierwsze pe nasze obfitująj w tereny, które przy 

r b. z pierwszem S ii M niewielkim stosunkowo nakładzie da- 
1925, uwidacznia się przedewszystkiem jy by sję wykorzystać dla założenia 
bardzo znaczne zmniejszenie się prze- szeregu gospodarstw wodnych, spra- 
syłek przywozowych, których ilość wą 9 której mowa ma dla nas wy- 
spadła z 3145 do 629 czyli o 80 proc. ;atkowe znaczenie. Wzmożenie pro. 
oraz zmniejszenie się tranzytu o 35 dukcji ryb wpłynęłoby niewątpliwie 

proc. Wzrósł natomiast i L Zacznie Jdatnio na nasz bilans haadlowy, 
wywóz, przewyższając O 7 oe iz w którym import z zagranicy  stano- 

; "‘і’ za pierwsze półrocze ubiegiego wj obecnie dość poważną pozycję. 
| roku. : (©) Zmniejszenie się przywozu jest 

skutkiem zarządzeń _ prohibicyjnych INFORMACJE. 
wydanych w związku z wojną celną 

ź Niemcami. Co się tyczy tranzytu— Nowe ustawy i rozporządzenia. 
wykazane powyżej zmniejszenie się Z <Daienaika Ustam Rz. P, Nr. 100, z dnia 
przypada całkowicie na tranzyt przez 7 października 1926: 

'_ ajencję celną w Turmoncie, czyli w — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
/ kieruaku pomiędzy państwami bałtyc: pospolitej z duia 24 września 1926 o zmia- 

/ kiemi a Czechosłowacją i Austrją. Raj les za. 5 do pozycji 140 taryty 
Bardzo znaczny wzrost wywozu — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

| został wywołany  ożywieniem W pospolitej adna 28 września 1926 o zmia* 
przemyśle leśnym w  zwjązku ze Le a as od spółek i 

i й а ełdowe > ; 
: Spadkiem kursu ay ELO i ae E Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
аь CZESnem utrzymaniu kosztów r dnią 1 września 1926 o wypuszczeniu no- 
2 wewnątrz kraju. ° wych odcinrów 5 proc. pożyczki konwer- 

W ten SpoR0D zmniejszcj + a>. Ró, pała deeśle: Ministea Skarbu ži . я — Rozpo a z 
dochodów В0 celnych bal prze dnia 11 września 1926 o rejestracji i ostem= 

t hit t ch Syłek przywozowych i tranzytowy piowaniu obligacyj kolel HerbysKielce (poz. 

  

zosiało prawie całkowicie wyrówna 576); RE 

08 pak zet wychy ziem dna 0 ežiai х р муе da = iem dnia 30 września z ieniu Rinia 
- ra 2 й e Ma Skarbn.z:dn. 10: VIII 1025 6 opodałko: 
zego rentowność tych przedsię waniu wina i miedu syconego (poź. 577); 

zosiaia utrzymana na tym Samym — Rozporządzenie Ministra Spraw We. 
poziomie. wnętrznych z dnia 24 września 1926, wyda- 

Śkaja_ miejska, W - pierwsze o rawie ozaueześlk ikos 1 a 

PGiroczu br. stacja miejska sprzedata do sprzedaży reż licytację majątków nie- 
biletów kolejowych 1346 oraz prze- ruchomych na obszarze st, m. Warszawy i 
wiozła 5553 przesyłki. W porówna- województw: warszawskiego, łódzkiego, lu- 
niu do pierwszego półrocza ubiegłe: ae a Ss r 
go roku sprzedaż biietów zmniejszy: wołyńskiego (poz. 578); SOB 
ła się o 42 proc, zaś ilość” przewie- — Rozporządzenie Ministra Przemysłu 

*zionych przesyłek o 45 proć. Wyka- i Handlu z dnia 27 września 1926 o zmianie 
zane zmniejszenie się operacyj stacji pa > s do 2 

miejskiej jest skutkiem trwającego przesyłki listowe władz i urzędów afistwo* 
przessieisią gospodarczego i związa: wych oraz samorządowych (poz' 576). 

tej z tem stagnacji w handlu i prze- 
myśle, (A). KRONIKA MIEJSCOWA. 

z — Pobór podatk й 
Dokoła reformy rolnej. maca już zdawany a 

* W myśl art. 4 Ustawy o wyko- czasu Ministerstwo Skarbu okólnikiem 
aniu reformy rolnej z dnia 28 go z dnia 6 sierpnia r.b. wydało rozpo: 

grudnia 1025 r. nie podlegają obo- rządzenie o poborach podatków bez: 
wiązkowi parcelacyjnemu obszary leś- pośrednich i niektórych opłat skar- 

ne i obszary wód. Tenże art..wy- bowych w naturze zbożem lub wę- 
nienia szczegółowo ikategorje tych glem. Obecnie Wileńska Izba Skar- 
ostatnich. bowa otrzymała z Ministerstwa Skar- 

    

Kuznieckij most i parę innych cen- 
tralnych ulic posiada bruki i trotuary 
możliwe. Reszta to są werlepy, wy- 
boje, jamy, potrzaski prawdziwe; 
gdzie można na każdym kroku 
wszystkie kości połamać, Antokol jest 
dużo lepiej wybrukowany. Ruch ko: 
łowy na ulicach jest bardzo niewiel- 
ki: auta są wszystkie albo rządowe 
(wspaniałe limuzyny), albo cudzoziem: 
ców, prywatnych powozów niema 
oczywiście żadnych, tylko autobusy 
i tramwaje kursują dość często i bez 
zarzutu. , Za 'naruszenie porządku 
wszędzie są przewidziane ostre grzyw: 
ny. Trzecia rzecz, co uderza, to cha- 
rakter „przedmiešciowy“—proszę da- 
roeać ten barbaryzm—cateį Moskwy, 
która robi wrażenie jakiejś Pragi czy 
Woli, wśród której ni stąd ni zowąd 
znajdują się monumentalne ginachy 
i zabytki, oraz doskonałe dopasowa- 
ny do tego cherakteru proletarjacki 
wygląd ulicy, To nie nędza, ale wia- 
śnie proletarjat, zniwelowanie w dół. 
Opis ulicy moskiewskiej to charakte= 
rystyka Moskwy, Rosji bolszewizmu. 

Z, 

Tesztą Światą jest tak nikły, że może 

pozwolić sobie na utrzymanie kursu wa: 
luty na poziomie nie odpowiadającym 
faktycznym stosunkom. Ale oczywiście 
z chwilą gdy ta autarhja się zmniej- 
Szy, gdy wymiana stanie się żywsza 
ceny będą musiały być obniżone, a 
ponieważ deflacja jest wszędzie trud- 
na do przeprowadzenia, więc raczej 
kurs czerwońca zostania przez bol- 
szewików złożony w ofierze, zresztą 
w ich własnych dobrze zrozumia» 
ym interesie.  Podtrzymują kurs 

czerwcnca dzisiaj właściwie tylko dia 
prestiżu, Wzgląd na konieczność 
uniknięcia paniki, wycofywania wkła- 
dów, zmniejszenia oszczędności — 
gdzielndziej tak doniosły — nie może 
odegrywać wielkiej roli w państwie, 
w którem cała bankowość jest upań: 

, stwowiona i gdzie. oszczędności są 
| minimalne, choć na każdym kroku 

w Moskwie spotyka się olbrzymie 
| fablice, na svecjalnych słupach, z na- 

i pisami wzywającemi ludzość do skła- 
dania oszczędności w „państwowej 
kasie oszczędności pracy*; przyczem 
jako leit-motiv widnieją wszędzie 

słowa: „twoje oszczędności — twoje 
pieniądze”. Jakżeż daleko jesteśmy od 
komunizmu. 

Druga rzecz rzucająca się w oczy ta 
p" bruki. T;lko część Twierskoj, 

©==0 

U- szczegółowa 

SLD 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

bu okólnik, w którym podana jest 
instrukcja o sposobie 

postępowania czasowego przy pobo- 
rze podatku w naturze, jak również 
o rozrachunkach z  intendenturą 
wojskową, która na podstawie roz- 
kazu Ministerstwa Spraw  Wojsko- 
wych została również upoważnioną 
do przyjmowania zboża па poczet 
podatku państwowego. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 15 
października rb. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 36 — 
37 zt za 100 klg., owies 32 — 33, 
jęczmień browarowy 32—34, ma kaszę 32— 
33, otręby żytnie 22 — 23, pszenne 24—26, 
ziemniaki 7-7.50. Tendencja utrzymana. De: 
wóz słaby. 

Mąka pszenna awierykańska 90-95 (w 
hurcie), 100-105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80—90, 60 proc. 60—70, 78 proc. 
50—55, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 70-80, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proc. 
50—55, razowy 35 — 40 gr. za 1 kg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 110—120, gryczana cała 70-80, 
p Aeciana 85—90, Go 80—95, pęczak 

|—60, jaglana 70—. 
Mięso wołowe '110 — 140 gr. za 1 kg. 

cielęce 180—200, baranie 110—130, wie« 
przowe 230—250, schab 270—280, boczek 
270—280, 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 — 
4.00, II at. 320 — 350, smalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię- 
tama 180--200, twaróg 50—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 100 — 180, masło nieso- 
lone 520 — 580, solone 450 — 480, desero: 
we 580—620. 

Jaja: 170—200 za 1 dziesiątek. 

  

wo 

Warzywa: kartofle T—8 gr. za 1 kg., 
cebula 30—40, marchew 10—15 gr. za 1 kg., 
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. 
za 1 kg, brukiew 8—10, ogórki 250—370 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 50—60 gr. 
xa 1 kg., fasola strączkowa 40—50 gr. za 
1 kg. kapusta świeża 12—15 za 1 kg., ka- 
lafiory 30 — 50 za sztukę, pomidory 50 — 
60 za 1 kg. 

Omoce: jabika 20—50 gr. za 1 kg, gru- 
szki 50—70, šliwki 60—80. 

Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 (w 
detalu) gr. za 1 kg. я 

Ryby: liny żywe 330—340, śnięte 250— 
260za 1 kg., szczupaki żywe 350-360, Śnięte 
280—300, okonie żywe 330-340 śnięte 260— 
270, karasie żywe 230-250, Śnięte 170—180, 
karpie żywe 280-300, śnięte 230—250, leszcze 
żywe 340-360, śnięte 280—300, sielawa 120— 
220, wąsacze żywe 350—370, snięte 250—280, 
węgorze 400 — 420, płocie 150—170, drobne - 
40—100. 

Drób: kury 250—400 gr. za sztukę, kur: 
szęta 150—180, kaczki 300 - 600, bite 250— 
300, młode 200—250, gęsi żywe 900—1200, 
bite 700—800 gr. za sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 października 1935 +. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 9,00 9,02 8,98 
Holandja E360,90 361,80 360,00 
Londyn . ' 43,78 43,89 43,67 
Nowy-Yosk 9.00 9.02 8.98 
Paryż 2605 26,11 25 99 
Praga 26,72 25,78 26,66 
Szwajcarja 174,35 174,79 173.90 
Wiedeń 127.30 127 62 126.983 
Włochy 36,55 36,79 36 56 
Belgja 25,50 25,56 25,44 
Stokhołm 241,30 2419) 240.70 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 11,50 iw złotych 643,50 
e koiejowa  152— 153,00 

5 pr. pożycz konw. 45,25 4550 — 
pr. pożyczk, konw, — — — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 35— 36— — 

  

KRONIKA 
  

SOBOTA 

46 Das Wech, ei, o g. 4 m. 21. 
Gallusa op. Zach, al o g. 6 m. M 

Jutro 
121 po šw. W, 

  

KOŚCIELNA 

— Doroczna uroczystość św. 
Marji Małgorzaty. Jutro t. į. w nie- 
dzielę w kościsie P.P. Wizytek do- 
roczna uroczystość Św. Marji-Małgo- 
rzaty z całodziennem wystawieniem 
Najśw. Sakramentu. * 

Porządek nabożeństwa następu- 
jący: dziś w sobotę nieszpory o godz. 
5i pół wiecz.: jutro prymarja 0 7, 
wotywa o 0, suma o 11, nieszpory i 
konkluzja o 5 wiecz. 

URZĘDOWA 
— (у) Pomoc lekarska dia 

urzędników państwowych. Insty- 
tucje rządowe otrzymały okólnik 
uchwale Rady Ministrów w prz.a- 
miocię zmian w państwowej organi- 
zacji pomocy lekarskiej dla urzędni- 
ków państwowych. Zmiany te pole- 
gėją na tem, že za lekarstwa prze: 
pisane przez lekarza zatnówionego 
jub urzędowego skarb państwa  bę- 
dzie opłacał 50 proc. resztę płaci 
funkcjonarjusz, za Specyfiki zagra- 
niczne skarb pokrywa jedynie 25 
procent należności. : 

Równocześnie okólnik zaznacza, 
że dla pracowników państwowych 
znosi się zupełnie istniejącą dotych- 
czas pomoc dentystycziią. 

Nowe przepisy zostały podykto- 
wane względami aatury oszczędno- 
šciowej. 

— (y) Kary za nierejestrowa- 
nie samochodów. W związku z 
koniecznością unormowania przepisów 
o ulicznym ruchu kołowym władze 
wydały następujące przepisy rejestra- 
cji samochodów. W myśl przepisów 
ogólno-państwowych o ruchu samo- 
chódowym, każdy prywatny samo- 
chód musi stawać przed komisją dla 
oględzin co trzy lata, a dorożki sa- 
mochodowe—co rok, Wobec bardzo 
jeszcze znacznej ilości samochodów, 
niestających we właściwych terminach 
na komisje i nieodpowiadających 
odpowiednim wymaganiom, wiašci- 
ciele ich będą płacili grzywny w 
wysokości od 10—100 z*., oraz po: 
zbawieni będą na pewien przeciąg 
czasu prawa jazdy. 

— (y) Odebranie debitu pocz: 
towego. Ministerstwo spraw wew- 
nętrznych odebrało debit pocztowy 
następującym pismom: 1) Bolsze- 
wik, w języku rosyjskim w Mo- 
skwie. 2) „Bądź gotów” polski tyg. 
Moskwa, 3) „Orka* tygodnik polski 
—Mińsk, 4) „Nasz sajuz*, rosyjski— 
Paryż, 5) „Ukraińskie Wisty*—Paryż, 
6) Rote Jugend — niem, Praga, T) 
Promień, biał —Praga. 

MIEJSKA 
— (x) W sprawie gmachów przy 

Pl Napoleona 6 Od dłuższego 
już czasu władze rządowe prowadzą 
spór z magistratem o prawo własnoś- 
ci co do gmachów przy PI. Napoleona 6 
(obecnie miejski przytułek dla starców) 
Gmachy te jak wiadomo za b. cesar- 
stwa ros. należały do rządu, zaś w 
czasie okupacji niemieckiej do m. 
Wilna. Obecnie na interwencję Gene- 
ralnej Prokuratorji p. Wojewoda po: 
dzielając zdanie  Prokuratorji zwrócił 
się w dniu wczórajszym do magist- 
ratu z pismem, zalecając przekazanie 
powyższych gmachów odpowiednio 
do żądań Prokuratorji, które następ- 
nie oddane zostaną pod zarząd OO. 
Bonifratrów. 

— (x) O termin zakończenia 
przemeldowania. Wojewoda Wi- 

leński zwrócił się do Biura przemel- 
dunkowego i Komitetu obywatelskie- 
go z pismem, podkreśiającem ko- 
nieczność zakończenia akcji przemel- 
dowania do 15 stycznia r. 1927. W 
związku z tem dnia 16 b.m. odbę: 
dzie się posiedzenie wszystkich człon- 
ków biur i komitetów przemeldun: 
kowych. 

— (y) Nowy przystanek auto- 
busowy. Począwszy od dnia wcżo- 
rajszego, staraniem kierownictwa Pań- 
stwowej żeńskisj szkoły rolniczej w 
Antowilu został ustanowiony na 15 
kiiometrze od Wilaa na szosie Wil. 
no—Niemenczyn przystanek autobu- 
sowy w Antowilu. Na skutek inter- 
wercji p. wojewody wileńskiego oso- 
by jadące do Antowila nie płacą jak 
dotychczas taksy w wysokości 250 
gr.—lecz 1.40 gr.—(bilet ulgowy — 
1 zł.). 

— (x) Zapomoą miejskie. Ma. 
gistrat ma. Wilna wy» 'gnował w 
dniu wczorajszym dła ias*, Ucji do- 
broczynnych razem 36651 zł,z „któ: 
rych 19,843 zł. tytułem reszty zapo- 
mogi za m. wrzesień i 16.808 zł. 
a conto października, 

— (y) Epidemja szkarlatyny 
mija. Według oficjalnych danych 
Wojewódzkiego urzędu zdrowia na- 
stąpiło w ostatnim okresie czasu 
dzięki wytężonej akcji wszystkich 
prawie czynników miarodajnych—za- 
tamowanie epidemji szkarlatyny na 
terenie województwa wileńskiego. 
Obecnie wysiłki władz administracyj: 
nych dążą w kierunku zupełnego wy- 
tępienia siedlisk epidemicznych i zli- 
kwidowania jej zupełnego. 

— (y) Choroby zakaźne. W 
terminie od 1 — 15 b. m. na terenie 
m. Wilna zanotowano następujące 
wypadki zasłabnięcia na choroby za- 
kaźne: 1) Tyfus brzuszay 4, 2) Tyfus 
plamisty 3, 3) Tyfus nieokreślony 
2, 4) Płonica 15, 5) Błonica 4, 6) Tę- 
żec 3, 7) Róża 3, 8) Krztusiec 4, 
9) Ospa 2, 10) Odra 5, 

W tymże okresie . zasu zmarło na 
choroby zakaźne osóv 3. 

W okresie od 1 — 15 b. m. ła- 
źnia miejska wykonała 29 dezynie- 
kcji i zdołała zdezynfekować 480 kg. 
ubrań. — Wykąpała ogółem 792 osób 
zm dla starców i sierociń- 
ców. 

(y) Znaki ostrzegawcze. 
Wobec bardzo często zachodzących 
wypadków, iż na ulicach miasta 
nie są dostatecznie zabezpieczone 
otwory, wyrwy i zagłębienia, pow- 
stałe wskutek robót technicznych, 
Komisarjat Rządu polecił przestrze- 
gać odnośne przepisy w sprawie 
znaków ostrzegawczych: miejsca 
przed rozpoczynającemi się wyrwami 
winne być zaopatrzone w specjalne 
barjery, z nastaniem zaś ciemności 
zabezpieczone za pomocą oświetlenia 
czerwonemi latarniami  ostrzegaw- 
czemi. 

OSOBISTE. 

— Książe Eustachy Sapieha 
przybywa do Wilna w niedzielę rano. 
Jako Prezes Zarządu Głównego Orga- 
nizacji Zachowawczej Pracy Państwo 

wej hs. Sapieha będzie obecny na 
„Radzie Naczelnej Ozg. Z. P. P. i wy» 
głosi referat polityczny na poufnem 
posiedzeniu koła wileńskiego orga- 
nizacji. 

Prezes Wileńskiej Izby 
Kontroli Państwowej p. Jan Pie- 
traszewski powrócił w dniu 15 b.m. 
z Warszawy dokąd udawał się w 
sprawach służbowych i objął urzęe 
dowanie, 

` 

3 

Wykopaliska pod pomnikiem Murawjewa. 
W dniu 14 b. m. przy rozbieraniu 

częšci cokolu pomnika Murawjewa 
odnaleziono miedzianą tablicę erekcyj- 
ną pomnika oraz menety srebrne na 
sunę O rb. 75 kop. Napis na tablicy 
w  fłumaczeniu brzmi: «Trzeciego 
psździernika 1897 roku za szczęšli- 
wtgo panowania cesarza Mikołaja Il, 
przystąpiono do budowy tego pomni- 
ka hrąbiemu Michałowi Mikołajewi- 
czowi Murawjewowi, będącemu od 
1863 do 1865 r. głównym naczelni- 
kiem Północno-Zachodniego Kraju. 
Modły przy zakładaniu pomnika od- 
prawił archiepiskop litewski i wileń- 

ski Hieronim. Dla kierownictwa ro- 
bót przy budowie pomnika z najwyż- 
szego zezwolenia ustanowiony został 
komitet pod przewodnictwem dowód 
cy wojsk Wileńskiego Okręgu Wo: 
jennego gen. adjutanta Trockiego. 
Projekt posągu opracował akademik 
Czyżow. Ogólny projekt pomnika 
opracowali: artysta malarz Griaznow, 
budowniczowie: inżynierowie woj: 
skowi gen. lejt. Bartchold, gen, mjr. 
Parapkin oraz inż. Winer». 

Znalezisko złożono tymczasem w 
Oddziałe Sztuki Urzędu Wojewódz- 
kiego. (t) 

" Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowej. 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulica: 
Gaona 12, 14 i 16; Niemieckiej Nr 1 (Troc- 
ka 2), 3, 5, 7, 9, 1lz Trockiej Nr 4 i 6; zauł. 
Franciszkańskiego Nr. 3 (Mikołaja 1). 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Kowieńskiej Nr 3 i 4; Cmeniarnej br 2 (Ko: 
wieński zauł. 6), 4, 12, 14 i Posesja lwa- 
nowa; Os-miańskiej Nr 7 (Cmentarna 6), 
9 (Cmentarna 8), 1 (Szsapierna 21a), 3 5, 
Szkaplernej Nr 3. 5, 7, 9, 11, 13, I3ra, 13-b, 
15, 17 (Cmentarna), 19, 21 (Rudomłńska 2), 
Rudomińskiej Nr 4, 6, 8, 10, 12 (Cmentar- 
na), Nieświeskiej Nr 27, 29, 31, 25 (Szka- 
plerna 23a). 

Do III Komisarjatu, mieszkańcy nife: 
Żeligowskiego Nr 5, Żawalnej Nr 12, 14, 16, 

Poznańskiej Nr 2, Wileńskiej Nr 10, 12. 
Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 

Sołtaniskiej, prawa strona od Zubrowej do 
Jeleniej, Jeleniej, prawa strona od Sołtani- 
skiej do Lipowej, Zubrowej, lewa stroua ed 
Sołtaniskiej do Lipowej, Lipowej, lewa stfó- 
na od Zubrowej do Jeleniej. 

Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Rydza Śmigłego Ne 27 (Kijowska 26), 29, 
31 i 33, Kijowskiej Nr 28 30, 32 i 34, Po- 
żarowej Nr 25, Archanielskiej Nr 66 i 68. 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic 
Połockiej Nr 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38 1 40, Krzywego Koła Nr od 4 do 16 
włącznie, Filareckiej Nr 21, 23, 25. (t) 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Nowy lokal Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy. Pań: 
stwowy Urząd pośrednictwa pracy 
w pierwszej połówie listopada zosta: 
je przeniesiony na ul. $ubocz Nr. 20. 

— (t) Kto może atrzymać pra- 
cę. Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy poszukuje większej partji mura- 
rzy (na wyjazd) i kamieniarzy do 
bicia szabru. 

Osoby zainteresowane winny zgło- 
sić sią do urzędu Zawalna 2. 

— (x) Zatarg robotników w 
hucie szk'anej nie zażegnany. 
Jak już podawaliśmy w swoim 
czasie powstał zatarg między właści- 
cielem huty szklanej przy ul, Kalwa- 
ryjskiej,a robotnikami na tie ekonomicz- 
nym. Po kilkakrotnych periraktacjach 
przez komisją rozjemczą w Inspek- 
toracie Pracy dotąd nie doszło do 
żadnego porozumienia, wobec czego 
zatarg trwa nadal. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dn. 13 b.m. 
załatwił m. in. nast pujące sprawy: 
przyjął do wiadomości  protokuły 
Głównych -i Okręgowych Komisji 
Wyborczych do Rady Kasy i uchwa- 
lił zwołać posiedzenie Rady na dzień 
3 listopada r.b. dla ukonstytuowania 
się oraz wyboru członków Zarządu, 
Komisji Rewizyjneji Komisji Rozjem- 
czej (wybory, zgodnie z $ 44 przepi- 
sów wyborczych, odbędą się bez 
względu na liczbę obecnych delega- 
tów); w związku z prośbą pracowni- 
ków Kasy w sprawie zwrotu potrą- 
conych im 4 — 6 proc. poborów, 
uchwalił zwrócić się do Okręgowego 
Urzędu Ubezpieczeń z prośbą o cof- 
nięcie swoich okólników w tej spra- 
wie; przyjął do wiadomości etaty dla 
Kasy Chorych m. Wilna, zatwierdzo* 
ne przez Okręgowy Urząd Ubezpie- 
czeń, oraz szereg innych okólników 
w sprawach ogólnych. 

WOJSKOWA. 
— Pułk. Pasławski zastępcą 

gen. Minkiewicza. W dniu 14 b.m. 
wyjechał do Warszawy dowódca 6 
brygady K. O. P. pułk. Pasławski, 
który obejmie zastępstwo dowódcy 
korpusu Ochrony Pogrznicza gen. 
Minkiewicza, który utrzymał 6 cio ty- 
godniowy urlop zdrowotny. Pułk. 
Pasławskiego zastępywać będzie je- 
den z dowódców bataljoau 6 Bry- 
gady K. O. P. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 

— Odczyt kpt. pilota B. Or- 
lińskiego. Staraniem Komitetu Wo- 
jewódzkiego Wileńskiego LOPP., kpt. 
pilot Bolesław Orliński wygłosi w 
poniedziałek dnia 18,X rb. o godz. 
7 wieczór w sali teatru «Reduta» na 
Pohulance odczyt pod tytułem „Moje 
wrażenia z lotu Warszawa—1okjo— 
Warszawa“, i 

Bilety w cenie od 4 zł. do 50 gr. 
są do nabycia: w sobotę dnia 16.X 
rb. w Sekretarjacie Ligi ul. Wielka 
34 od godz. © do 3 popł., w nie- 
dzielę od godziny 11 do 2 po poł 
w cukierni B. Sztrala (Mickiewicza 
róg Tatarskiej) w dniu odczytu 18.X, 
w kasie teatru Reduta od godz. 10 
do 1 po poł. i od 3 da 7 wieczór. 
Członkowie LOPP. za okazaniem le- 
gitymacji i młodzież szkolna korzy: 
stają z 20 proc. rabatu. 

— Zarząd sekcji spożywczo: 
kolonialnej przy Stowarzyszeniu 
Kupców i Przemysłowców Chrześci- 
jaa w Wilnie uprzejmie prosi o 
przybycie wszystkich członków sekcji 
oraz zainteresowanych na zebranie, 
które się odbędzie w niedzielę dn, 17 
października 0 godz. 4 popołudniu 
w lokalu Stowarzyszenia Bakszta 7. 

— (t) Inauguracyjne zebranie 
Twa Miłośników Sportu Rybac- 
kiego. W dniu wczorajszym w lo- 
kalu klubu sziacheckiego odbyło się 
pierwsze inauguracyjne zebranie no- 
wopowstałego Towarzystwa Miłośni- 
ków Sporiu Rybackiego, 

Na zebraniu zatwierdzony został 
statut towarzystwa, poczem dokona- 
no wyborów do zarządu i Komisji 
rewizyjnej. 

Do zarządu weszli pp. Wacław 

Makarow—prezes, Bolesław Szniolis— 
wice-prezes oraz Michał Łukaszewicz, 
Stanistaw Niekrasz i Wacław Stankie- 
wicz— skarbnik. 

Do Komisji rewizyjnej pp. Adam 
Wolański, sędzia Lucjan Łukaszewicz 
i dr. Wiktor Maleszewski. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wieczór „Bandy*. Schola- 

rzy wileńscy, w instytucji cnej imie- 
niem „Banda* skonfsderawani, ni- 
niejszem wiadomem czynią, iże dnia 
21 go Octobra, miesiąca, anno Do- 
mini 1926 w oberży pod nazwą 
„Ognisko Akademickie" powszechnie 
znanej,—igrzyska przystojne uczynio- 
ne będą. 

Ku zacnej wszechności akademic- 
kiej tudzież gościej proszonych łac: 
nemu rozweseleniu, 

Bilety zasię co rychlej_ nabywać 
się godzi (w kasach: Mensy — Bak- 
szia Il i Ogniska — Wielka 24) z 
mieszka hojaem potrzęsieniem, gwoli 
dobra pospolitego. 

— „Sobótka*. W sobotę dnia 
16 b.m. odbędzie się pierwsza „So- 
bótka* w Ognisku Akademickiem. 
Wstęp dla członków i gości. Począ: 
tek o godz. 9 wieczór. Trio akade- 
mickie, 

TBATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala Lutnia»). Jak 
w czasach obecnych pożądana jest łatwa 
lecz wesoła rozrywka, najlepszym dowo- 
dem służy grana obecnie w Teatrze Pol- 
skim krotochwila W. Rapackiego <Papa się 
żeni», na której Teatr bywa zapełniony 
do ostatniego miejsca. Publiczność Świetnie 
się bawi na dowcipnej akcjitej krotochwili, 
darząc wykonawców rzęsistemi oklaskami. 

<Papa się żeni» po jutrzejszem (nie: 
dzielnem) przedstawieniu schodzi zupełnie 
z reperiuaru. 

— Najbliższa premjera, Ostatnią no- 
wością Teatru naszego będzie świetna ko. 
medja Lengueila «Bitwa pod Vaterloo». Au- 
tor daje satyrę na stosunki, jakie panują 
w świecie kinematograficznym, wyposaża: 
jąc tę wesołą satyrę świetną galerją typów 
niezawodnie zabawnych i aktualnych. 

Role główne w tej nowości objęli; K. 
Wyrwicz-Wichrowski, L. Wołłejko, Ś. Pu: 
rzycki, T, Piwiński i inni, 

Reżyseruje p. K. Wyrwicz- Wichrowski, 
— Powtórzenie uroczystości Fre- 

drowskiej dia młodzieży. W niedzieję o 
g. 4ej pp. <Damy i huzary», poprzedzone 
słowem wstępnem, odegrane będą po ce: 
nach najniższych dla uczącej się młodzieży 
1 szerszej pubiiczności, 

Poranek symfoniczny w <Lutni>. 
Jutro w niedzielę 17 b. m. odbędzie się po: 
ranek urządzony przez Wileńskie Towarzy» 
stwo Filharmoniczne, poświęcony twórczo: 
ści Edwarda Griega, W programie m. in. 
1i ll Suita z «Peer Gynta», uwertura <Je- 
sief», Marsz z Sigurda i inn. Wykonawcy: 
Wileńska Orkiestra Symfoniczna, Dyryguje 
Adam Wyleżyński. Początek o g. 12 m. 30 
pp. Ceny miejsc od 15 gr. do 2 zł, 

Kasa czynna od g. 1l-ej r. do %ej 
wilecz, bez przerwy, 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

-- Kradzieże. Ze składu książek Abra: 
ma lckowicza (Literacka 2) skradziono oko: 
ło 350 książek. | 

— C. Abramowiczowi (Wielka 40) skrz- 
dziono pi“ damskie. 

„ — Zabójstwo podczas kłótni. We 
wsi Pawłowo gm. durgielskiej w czasie 
kłótni Maciej Bartoszewicz uderzył kilka- 
krotnie Reginę Swirkową, która w tymże 
dniu zmarłą. 

Bartoszewi z zbiegł 
— Samobójstwa. W Podbrodziu usiło« 

wała otruć się esencją karbolową 16 ietnia 
Anna Bardzo (w. Małejkiańce gm. Kiemieli: 
skiej). Przyczyna samobójstwa— miłość. 

— W lesie około st. Orany powiesił 
się Walerjaa Makarewicz. Przyczyny samo" 
bójstwa nie ustaionc, 

SPORT. 
— Zawody lekkoatletyczne, W dniu 

17.X oraz 24X 1926 r. o godz, 10 na bois- 
ku 6 p. pi Leg, Sakcūs się zawody lekko- 
ailetyczne O <Polską Odznakę Sportową3>. 

Zgłoszenia zawodników przyjmowane 
będą na boisku w dsiu rozpoczęcia się za. 

a godz. 9-ej przez sekretarza Wil. 

W powyższych zawodach o «Polską 
Odznakę Sportową» może startować każdy 
obywatel polski nieposzlakowanej czci nie- 
uprawiający sportu zawodowo . 

   

g E.. Mieszkowski 

Mickiewicza 22 

KAPELUSZE 
Twarde (meloniki), velur. i in, 
CZAPKI podróżne (ciepłe), stud., uzza. 

Kraj. 
i Zagrų
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aaa Le o PIECE KIEIEJEJOCEKE Mijski Kitonatorać | 
ой akla Ge, Ūd Administracji. ' W dniach 30 października do 6 listo- a SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) || 

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

pada b. r. zostanie otwarta doroczna 
wystawa książki polskiej, urządzana 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież E 
wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK 

przez związek księgarzy i wydawców 

Kónto czekowe „Slowa“ w P, K O. E 

Nr. 242 1252 t 

Dziś będzie wyświetlany film: 

„MAŁY ŁOR D* arma wizzw. 
Niezwykłe przygody młodego chłopca p.g opowieści Bononet'a 

W rolach glównych: jako matka i córka Mary Picford. 
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 in, 30, 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o godz. 3-cl-i, w powszednie daie o godz. 4 -ej. Ostatni seans o godz. 10-ej wiecz. 

śródmieściu 

| K a w a |iadinėi Kisnetyeny |W i 
„T-wa Hag“ 

z Zdzienickiej wiatły pokoj z front 

prawdziwa palona w ziarmach, po- 

wejśiiem pod kantor 
Masaż twarzy. Stosowanie Radiolux'u, Į biuro albo 2m za- 

Usuwanie zmarszczek. możn.  studertom — 
Farbowanie włosów. Eiektryzacja kosime- 

zbawiona kofeiny, nieszkodliwa na 
serce i nerwy. Nadszedł Świeży 

transport w paczkach do składm _, 

ja
ja
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POKOJE umeblo« 
wane do odnajęcia, 
Zauł. Ś-to Jerski 

4—17, Oglądaė do 11 
rano i od 3-5 pp. 

B 

Jako część składowa tej wystawy 
urządzona będzie wzorowa bibijoteka 
dla dzieci i młodzieży oraz wystawa 
pomocy bibljotecznych. 

Będą demonstrowane wybrane 
książki z literatury dziecięcej, ułat- 
wiając w ten sposób zadania rodzi- 
ców i wychowawców oraz zaznaja- 
miając ich równocześnie z nowocze- 
snym typem  bibljcteki dziecięcej łą: 

polskich w salach resursy obywatel- 

Nr 80259. 

a 
skiej. jo 

H 

KIEIAGIEAGk EIA AEEEAASEGA     
tom. Wileńska 6 m6, 

tyczna, Usuwanie podbródka. 
Mickiewicza 1, m, 8 wejście z placu Ka- 
tedr. W.Z. P. Nr 1, Wilno, dn, 301 r. 1926 

IAN INO lub 
fortepian kupuje 
oraż daje do   
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gub. książ, wojsk, zę 
e " r ae R ZZA i ‚ й „owa. typ bibijoteki szkolnej i de u a a A. Januszewicza TTT RT aa WSA = AS : S p - 4 LK J 

Jako pierwsza w Polsce wystawa azne a Ziemi al ze Z s sera litewskiego pn, : : tego rodzaju pozwoli ona zdać sobie RZE = Warszawa, Podwale 5, „Kujawy”. | siuna, rocznik 1803, 'kradzioną ksiąikę |   sprawę z postępu osiągniętego na 
ząchodzie. Wzbudzi ona niewątpliwie 

  S zam. we wsi Antesory wojskową wydaną | 
  | Sp. Akc. PACIFIC 3 — Es SS wśród szerokiej publiczności należyte p. c. c L posziuje A umięwaźnia się. / na imię Piotra Berna: 

zainteresowanie oraz zrozumienie L] NADZLEJĘ———— 
Ekspedycja międzynarodowa, clenie, asekuracja. DIUNISZOK orki 

ody Art. Malarz: 

Taraliszki gm. Mej- 
doniosłości sprawy. szagolskiej,  uniewaź Rolnicy: 

  

  

  

  

    

: + je » z 4. Klimaszewska z ia Si 3 — Zmiana długości fal! ra- Wilno, Jagiellońska 10. Tel. 7-56. zie е ок нар postadający nia się | 
djostacji warszawskiei. Zgodnie ś ° 1914—1915 wOsowcu, аее Wyższe kwalifi- „O — A z powziętą decyzją przez międzyna“ udzieła pożyczex do wysokości 60 proc. wartości pod zboże, : „ Uprasza się o przy: udziejać Jekofi r ca: : 4 
rodowe biuro w Genewie, radjosiacja mąkę, siemię la ne, len i inne produkty zamagazynowene na S ktėrzy mają na sprzedaž ale wiadomość 1 аагча ja; DO MY i 
warszawską począwszy od dnia 15 jej składach na dogodnych warunkach. Patel S Roza ku, aż do 1 mają w, śródmieściu. Po 
b. m. pracować będzie na fałi 400 klady Et r. za 50 21. mie, „Eiadamy OWA 1 
metrów. Qbecnie, wydział techniczny Kursy Picięgnowania Dzieci (Z programem rocznym) ar |) (B de Ra a sek z SKA | 
G = aparaturę dla nowej y & 4 > : <Słowo» a”. pe 
długości fali, Równocześnie, znaczna Program obejmuje sześcio miesięczny kurs teoretyczny i praktykę w 2 Ža $ 2 ANINA kupuję iuro OMi:OWO* 
ilość stacyj w Europie, przechodząc ais 1 sty twajRck dziecięcych (w ilim i 1łlim trymestrze). proszeni są O zwrócenie się w tej sprawie do p 1 odnajmuję, Handlowe, ul. Mickiee 

Wykładane są następujące przedmioty: 
Anatomia i fizjologja, Fiygjena i bakteriologja, Patalogja ogólna, Hygjena 
dziecka, Opieka społeczna nad dzieckiem, Dyctetyka dziecka, Choreby 

dzieci t pr  mowanie dziecka chorego, Psychologja i wychowanie, 
Wykłady będą ».; odbywały 3 razy tyg. w g. wiecz, W kursach biorą 
udział profesorowie naszej PLAY i lekarze specjalisci w chorobach 

ziecięcych, 
Kierownictwo naukowe objął prof, U. S. B. Dr Wacław Jasiński. Świai 
dectwa pielęgniarki zawodowej będą wydawane po ukończeniu kursu 
(z praktyką i złożeniu egzaminów). Na poszczegojne przedmioty kursów 
mogą być przyjmowane wolne słuchaczki. Zapisy są przyjmowane w 
lokalu Rocznych Kursów Handlowych, przy ul, Mickiewicza 22 — 5 

Ё w godz, od 12 — 2 p, p. 

pośrednikom TAPICER- 
wynagrodzenie. DEKORATOR W. Pchulanka 9 m. Ż3zobi tanio i dobrze 

materace, otom any i t 
d.przewsżnie w domach 

agub. książ. wojsk. Plywainych, może Z Nr 498 III, wyd. wyjechać na prowincję przez P, K. U. Adtes: Wilno, nl. Sa- Wilno na im, Stąni- dowa Nr. 19, dom 
sława Szymko, zajezdny, Tapicer unieważnia Tercja r, 

na nowe długości, wyznaczone przez 
biuro radjowe w Genewie, czyni co* 
dziennie próby, wieczorem jednak 
powraca na dawną diugość. Skut- 
kiem tego, powstają niedokładności 
w dosirojeniu, a ponieważ większość 
stacyj europejskich pracuje na zbli- 
żonych długościach następuje t. zw. 
iniereferencja (współdźwięk) fal, 

W wyniku, radjoamator podczas 
odbioru audycji otrzymule w słu. 
chawkach wysoki, nieprzyjemny ton, 
który przeszkadza produkcjom mu- 
zycznym i odczytom. 

Spółdzielni Roinej Kresowego Zw. Ziemian wicza 21, tel, 152. 

ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47. 

    

  
  

      

  

Ośrodki 
majątków posiadamy 
do sprzedania na 

dogodnych warunkach 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
ml. Mickiewicza 21 

tel, 152 
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epatrjantka ze 
  wyd. przez P. K. średniem wykszt, 

U. Wilno na im. bez środków 
Jana Ziniewicza, zam. utrzymania, poszuknje 

Zz książ,wojsk,, 

Akuszerka Popierajcie Przemysł Krajowyl 
Wi Śmiałowska . wi —

 

  

  

Przeszkoda ta zostanie usunięta z D. H. „В awat Wilenski“ = SOME 2 a Ki a przyjmuje od godz. 9 
chwilą, gdy radjostacja warszawska Wilno Wileńska 31, tel. 382 unieważnia się _ celistki w miejscu lub ®° RAA Wea : 
przejdzie na nową (400 metrów) fa- ; k 3 ' Wszechświatowo znana fabryka czekolady na wyjazd. Łask. WZP. Nr 63 
ę t.j. w dniu 15 b. m. POLECA towary na sezon jesienny wyłącznie fabryk krajowych. Sze- saoliarowaalė.- -skier, do Adm, «Słowa» dla 

<Repatrjantki< 

  

  

wioty, kamgarny, gabardiny, rypsy, popeliny i rozmaite inne towary 
wełniane i półwełniane; flande, barchany, towary białe bielizniane, 
Płaszcze męskie jesienne, gotowe i na zamówienia, Kołdry, poduszki, 
wata, watolina i pierze. Chustki rozmaite, pończochy, skarpetki, far- 
tuszki alpagowe, szkolne. Ceny niskie. Wybór wielki. 

Na prowincję wysyłamy towary za pobraniem pocztowem. 

Panom Urzędnikom i wojskowym na raty na dogodnych warunkach. 

o wynzjęcia 2 
pokoje z przed. 
pokojem zupeł: 

nie oddzielne wejście, agub. książ. wojsk., 
na Królewskiej 3—1. wyd. przez P,.K.U. 
Można z umeblowa* gŚwięciany na im, 

MIS; Józefa Sanlewicza, 
unieważnia się 

— Nowy film polski. Znany 
reżyser filmowy Wiktor Biegański, 
twórca „Wampirów Warszawy”; przy- 
stąpił do reslizacji nowego filmu, 
osnutego na tle Starego Miasia, któ- 
rego poddasza osłaniają tajemnice 
medjumistycznych zjawisk. 

Wśród mnóstwa niezwykle cieka- 
wych sytuacji specjalną uwagę zwra- 
cają sceny z legendarną postacją Ja- 
nosikz, jak również bohaterska postać 
polskiego lotnika, dokorującego. śmia- 

SAROTTI-- 
podjęła się prodnicj kakao 

które ukazało się w sprzedaży w 2:ch gatunkach 

I gatunek «SAROTTI» — KAKAO. 

Ц „KONSUM* — KAKAO. 

Daję korepetycję, 
udzielam lekcji 

irancuskiego 
liczę niedrogo. 

Dowiedzieć się 9—11 
rano i 2—4 po połndniw 
Mickiewicza 42, m, 11. 

  

  

Biuro Rachunkowe 

„Buchalter“ 

  

  
  

  

jesl nieubłagana, coroczńie kosi tysiące ” a 

Gruźlica płuc ludzi. Nie robi różnicy dla narodowości, 
stanów wieku i płci, i prawie 1/7 wszystkich „zejść przypada ną suchoty. 

Dr. G. Wolfson 
: ; Ę Ё Р i мепегустпе, — тосго- 

U Żądać we wszystkich księgarniach, s ё Obydwa gatunki swoim wyśmienitym smakiem, deli“ : 5 
iego lotu nad Tatrami, którą to rolę 2 H. NIEMO. EWSKI Leczenie płuc : na m arobratem: oraz zawarteścią tłuszczów i po- Boz Liskómne 

A й 2 M Wilno, ul, Mostowa 5 m. 8 Wileńska, 7. 
odtworzy znany bohater raidu Warsza- 0 2 (Przyczynek do terapji gruźlicy). żywnością przewyższają wszystkie dotychczasowe POWA Technik zębów 
wa — Tokio — Warszawa, kpt. Bo- punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gru- gatunki zagranicznego kakao, Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe, sztucznych J 
Ieslaw Orliūski, w otoczeniu wybit- 
nych artystów sceny i ekranu. 

Film ten obudzi zrozumiałe zain- 
teresowanie, tembardziej, że cała ob- 

tej plagi ludzkości, Cena 1 zł 

WILNO, Królewska I, 
P. S$. Prosimy o czytelne 0
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źlicy przy cierpieniach płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej 

(telefon 314). Konto P, K, O, 80.180, 
Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego, 

i dokładne adresy. 0
9
0
9
9
0
4
 

    

1 okolice     Żądać we wszystkich poważniejszych sklepach kolonjal 
nych i spożywczych Jeneralna reprezentacja na Wilno     Sporządza bilanse i sprawozdania 

według przepisów Urzędów 
Skarbowych . 

I ii НЫй 
  

  

KOBIETA LEKARZ : : Re 2 i Spółka Fi z ogr. 5 
sada 101 zapovada sie, ES Ch NIE a | | Wileńska pKHONÓŁI IMpOTIOCY cp. Korki RÓŻ zw ! jąco. % $ S apteczne, do wódek, likierów, win, Piotrowicz- — 200.000 zi. łupem bandy- Ze świata Sekret polega na iem, że lustro Wilno, ul. Zawalna 27. Tel. 746. piwa i t. p. polecamy, Jurczenkowź tów. Z Krosna donoszą 0 zuchwa- > ' przysłane przez optyka, sprawiało Ceny umiarkowane. łym rabunku na stacji kolejowej w złudzenie jakoby przeglądająca się w 

  

  

  

ordynator Szpitala Sa* k i : — Sensacyjny proces paryski. *! į : a Na żądanie wysyłamy wzory i cenniki. wicz. Choroby skórne z ek e „natę ii idą: W tych dniach odbył się w Paryżu > ei > szczuplejsza. 3 Fabryk B_cją Baliee i weneryczne kobiece. 
siację o godz. 11.30 w „ane rd niezwykły proces, który zgromadził c. e sj oszuki: Korkow > y Podane OE 3 
nieznanych bandytów niclio się na wyłącznie płeć piękną i to pawie | о ааааа он Pora, Koss 45, W.Z.P. Nr 38, urzędnika pocztowego, który niósł 
worek pieniężny do wozu poczto- 
wego. 

Bandyci steroryzowawszy urzędni: 
ka rewoiwerami, wyrwali worek pie- 
niędzy i zbiegli w pole. Zrabowany 
przez bandytów worek zawierał prze- 
syłki do różnych miast. Według tym- 
czasowych obliczeń znajdowała się 
w nim gotówka w kwocie około 
200.000 zł. Za bandytami wszczęto 
pościg,  przyczem  zawiadomiono 
wszystkie okoliczne posterunki i urzę« 
dy stacyjne. Wieść o rabunku wy- 
wołała wśród podróżnych niezwykłą 

dowskiego. 

same eleganckie damy. Zarówno o* 
skarżona, jak i oskarżycielka, a na. 

wet adwokatka były płci żeńskiej. 
Sprawa toczyła się, ni mniej, ni wię- 

cej, tyiko 0... lustro. 
Pani Zużanna  Berant założyła 

przed paru laty niewielki salon mód 
i sukien w dzielnicy „paryskiej Cite. 

Ale interes nie szedł dobrze. Nieraz 
przez kilka dni nie widać było kli- 

jentki. Do znajomych pani Berant 
należał też pewien młodzieniec, Fe- 
lks Merland, właściciel zakładu o- 
ptycznego. Pani Berant skarżyła mu 

się często na brak powodzenia swe- 
i nawet zwierzała mu 

zaczęto sobie opowiadać, iż suknie 

czem polega tajemnica sukien pani 
Berant i zdecydowały się zaskarżyć 
ją do sądu. Lustro przyniesiono na 
sprawę i sędzia przekonawszy się o 
prawdzie słów  oskarżycielek, skazał 
właścicielkę czarodziejskiego zwierciad 
ła na 2 tysiące franków kary. 

— Skon francuskiego kome 
djopisarza. W Paryżu po dłuższej 
chorobie, zmarł jako 70 letni starzec 
Piotr Decourcelle, bardzo popularny 
ongiś powieściopisarz i autor sze* 
= doskonale pisanych melodrama- 

w, 
Początkowo poświęcał się wy- 

scenach grywano jego bardzo popu 

Konkur 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 

ogłasza ninejszem konkurs na dostawę około 150 
tonn węgla górnośląskiego grubego i kostki z do- 
stawą na miejsce, który zgodnie z przepisami zosta- 
nie nabyty w drodze licytacji ofertowej. Oferty nad- 
sylsć należy do Rektoratu Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w Wilnie w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30 go października b. r. włącznie. Wadjum w 
wysokości 5%6 sumy ofertowej złożyć należy w Kwes- 
turze Uniwersytetu Stefana Batorego. 

  

Radjo: techniczne Wileńska 24 

  

  

„Wileńska Pomoe Szkolna” 
Wilno, ul. Wielka 66, Tel. 941, 

Poleca: Szkło i porcelanę apteczną. 
S.kło periumeryjne. Wagi osobowe, 

apteczne i analityczne. 
Ceny i kosztorysy najniższe ma 

żądanie.     rzygotowanie do 
egzaminów na 

świadectwo zkursit 
szkoły powszechnej. 

Uniwersytet po- 
wszechny im. A, 

Mickiewicza W, Poe 
hulanka 14 od 6—9 w- 

  

    
ini 

NAJTAŃSZE ZRÓDŁO 

zakupów win 

udziela się rabat 10 proc. 

jekój umeblowany 
do wynajęcia, 
Duży, ładny, 

— @» 

  
i 

frontowy z niekrę* 
pującem wejściem „m 
1 m piętrze. Ulica Ro= 

  

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21. 

: o magazynu łącznie dziennikarstwu, dla sceny —) M, Zdziechowski. Ža 5 ! 
PRE H l = e nie sklep zwinąć. Optyk zaczął pisać dopiero pod wpływem 1 m н Ёиго&а':;?п Ea | 

yCel..« odmawiał ją od tego zamiaru i obie- Sary Bernhardt, która namówiła go : Rektor. ' П (S | ] . UN Biatostocką w Kolonįė | 
: “cal jakoš biedzie zaradzič. I rzeczy- na stworzenie dramatu. Powodzeniem Bankowej) Nr 106 | 

W dniu wczorajszym przy ulicy wiście w kilka dni potem przysłał jakiem cieszył się jego „Las de © || Wino ul. Wielka 8, tel. 441. na USS 
Nowogródzkiej miało miejsce dziwne pani Berant podarun:k, Było to duże trefle* sprawiło iż zaczął stale pisy- $ NA RATY! Wina orygin, francus. białe od zł, 5,50 > | 
zajście, które tragicznie skończyło SiĘ |ustro, mające zwykiy wygląd. wać dla teatru. Z wielu sztuk, treść $ Hurt! Detall © Jane › czerw.» > 4— — | 
pla Fejgi Łopatkinowej, zamieszkałej _ Od chwili zuwicszenia lustra tego do których czerpał przeważnie ze ® NAJTAŃSZE e SER węgierskie > » zs Gotówzie | 
przy tejże ulicy. Oto jeden z prześla- w magazynie, szczęście zaczęło się współczesnych powieści do najcel“ gp ZRÓDŁO! $ ŻE BO ai otlowkę | 
dujących rano hyclów, zamiast w psa, uśmiechać do krawcowej. Do sklepu niejszych należą: „Le fond du sac” © > иач орО аЕСа © Towary kolonialne w wielkim lokujemy na dogod 
trafił pętlą.. wgłowę Łopatkinowej. jej zgłaszały się coraz liczniej damy; „Madame Cartouche* ! „Le dragon © Odbiorniki — CZĘŚCI SKŁADOWE. $ wyborze. nych * warunkach | 
Uderzenie były Silne. Ranną odwiezio- przeważnie osoby tęgie i kupowały de la reine“, : Zwin i wódek gatunko- bez ryzyka į 
no w stanie ciężkim do Szpitala ży: u niej suknie. W dzielnicy bowiem _ W/ Polsce niemal na wszystkich © iw każ Šš wych od dn, 16 do 31 b. m. NIA TA | 

< Bliższych okoliczności zajścia na- 
razie nie znamy. 

z magazynu pani Berant poszczupia- 
ją i wydłużają linję. 

larny welodramat „Dwaj malcy* osnu- 
ty na życiu szumowin paryskich. 

„Elektrit 
  

na rzecz lotnictwa. 

  

tel. 152 

  

ARKADJUSZ AWERCZENKO. wskoczywszy do komina lokomotywy», ma, ale i marnej kobyłki do wożenia i siostrę wydał za inżyniera—dla re- podobnego do głowy. Po takie i bai- reklama—reklamą, ; ы 3 > 2 за ale według mnie 
i i Czytelnicy wzdychali, z początku wody nie posiada. Przy jego tuszy klamyl.. ce, benefis uda się znakomicie, jest t о ю ią 

Ristorja pewnego aktora, zachwycali się, dziwili i oburzali — nie skacze się po drutach telegraficz- Nagle ukazała się nowa wzmianka : Aż wreszcie ukazała. się gazeta z az uczuć religijnych! Świę* 

Żył sobie pewien aktor. Każdy wreszcie przyzwyczaili się: nerwy ich nych .. w gazetach: czarną żałobną obwódką, 
aktor iubi reklamę, lecz ten, o którym 
mows, dochodził do szału w poszu- 
kiwaniu rozgłosu. Jak tygrys lubi pić 
ciepłą krew, sączącą się z przegryzio- 
nego gardła ofiary, jak namiętny ko- 
chanek szuka ust ukochanej dziew: 
czyny, — tak poszukiwał on reklamy, 
tak lubił on reklamę! 

Nagle ukazuje się w gazetach 
mianka: 
— «U aktora N. zostały skradzio- 

zgrubiały. 
Gazety oznajmiają: 
«Wczoraj żyrafa, zaprzężona do 

wózka aktora N. wściekła się i po- 
niosła. Aktor N. nie stracił jednak 
przytomności umysłu, podskoczył, 
zawisł na drucie telegraficznym i do- 
stawszy się w ten sposób do okien- 
ka telegrafu — dał znać naszej re- 
dakcji o tem niezwykłem zajściu». 

Jakiś lekkomyślny dziwak pobiegł 

— Poco więc piszą?.. 
— Dla reklamy. 
— Co ty mówisz? A niedawno 

pisano, że zbił go jakiś zazdrosny 
mąż?.. 

— Też reklama. 
— Cóż to za reklama dla człowie- 

= że go pałką po głowie wygrzmo- 
cili. 

— To już jego rzecz, I dziecko 
mu zachorowało dla reklamy i żona 

«Aktor N. ciężko i niebezpiecznie 
zachorował!» 

—O to spryciarz, —zawołali czytel- 
nicy, mrugając chytrze, Jaką sobie 
reklamę wymyślił: chory jestem, po 
wiada! 4 

— Ale może istotnie chory? 
— On chory? Napewno dla be- 

nefisu to wymyślił, a sam zdrowiutki 
chodzi... R 

I znów wzmianka. 

ci 

bliczność. — A to chytry człowiek. 

«Aktor N. zmarł wczoraj wieczo: 
rem, nie odzyskawszy przytomności».. 

— Genjalny chłop! — ryczała za: 
publiczność — Ten ma 

głowę na karku! I wymyślił: „nie od- 
zyskawszy przytomności”. 
będzie bilecik na benefis kupić. Trud- 
no będzie dostać, Ciekawa rzecz, 
kiedy będzie $benefis> 
czy przedtem? 

Nadszedł dzień pogrzebu. Aktor sne 

hwycona 

chel 

zakopać. Jak on ta 

Trzeba Skąd weźmie powi 

: — Więc do be 
po pogrzebie spotkamy się! 

toż wymyślił, spryciarz!.. 

su oddychać będzie, 

— Za to po amerykańsku, che— 

— Patrzcie, bracia, zakopują gol 
Dalibóg dla reklamy daje się żywcem 

m do dnia benefi- 
biedaczek?!.. 

ietrze? 
A rozchodząc żegnali się: 

nefisu, w teatrze 

A tymczasem biedny aktor spał, 

Г 

ne brylanty na sumę trzech miljo- do przyjaciela: uciekła dla reklamy... Nie wierzę żąad« _ — «Sian zdrowia aktora N. jest poważnie i uroczyście spoczywał w de wiecznym, w wilgotnej ciemnej 
nów», — Słyszałeś? Żyrsta aktora N. nym wiadomościom o nin—wszystko beznadziejny. Doktorzy nie obiecują trumnie z twarzą spokojną, łagodną, 

Albo: wściekła się. Musiał ratować się przy to robi dla reklamy. wydrzeć go śmierci», . a za nim szedł tłum, szumiąc: | 
'«Okropna katastrofa  kurjera. pomocy drutu telegraficznego! — Powiadają jednak, że pochodzi — Cha, cha, chal—śmiała się pu- — A niechźe cię bogi kochają! A RA | 

| 
142 osoby zabite, 8 rannych, aktor 
N. uratował się w- ostatniej chwili, 

— Blagal — skrzywił się przyja- 
ciel* — Aktor N. nietylko zyrafy nie 

z bardzo porządnej rodziny? 
rodzinę wybrał dla reklamy Co wymyślił, Że też przyjdzie coś — A jednak, jak Sobie chcecie, 

  

%sędzwra Błanisiaw Mackiewiex — Redaktor w/z Czesiaw Ksrwowssi Odpowiedzialny za ogioszeniaZenon Ławiński. Drukarnia „Wydawnictwo Wlieńskie" Kwsszelna 23


