SŁOWO
ROK

V Nr. 246 (1256)

Redskoja

ych,

i

Administracia

PREGUMERATA

ul. Ad. Mickiewicza

miesi

£ odnoszeruem

zagranicę 1

Konto

zł.

Odezwa

finansistów.

lo

LONDYN

1910. PAT.—Podpisa-

ny przez

wybitaych bankierów,

mysłowców

i kupców

(kojące okoliczności,

które,

zastrzeżeń

patrzeć

na

to,

domu

lub

z przesyłką

R К: 0.

pocztową

Nr. 80259

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172

1926 r.

KAMIEŃ

W

spraciażj

deralicziej cena pojedyńczego

Opłata

Redakcja

pocztowa

rękopisów

„Sceptycyzm
RZYM,

20.X

PAT.

Międzynarodowy

„Tribuna*

nie spoikał

i „Giornale

sądzi jednak,

że jeżeli ofanzywy

żydowskie

nie

to ci żydzi,
którzy we Włoszech zapatrują się przychylnie па
wyrażone
w manifeście, będą musieli być traktowani, jako wro-

poglądy

gowie państwa.

Prasa

jakim- stopniu

francuska

o manifeście.

od czasu
wojny
zdołały
wtargnąć
do międzynarodowego handlu, tamuPARYŻ, 20.X. PAT.
Prasa tutejsza odnosi się naogół
sceptycznie
jąc jego
normainy rozwój,
barjery do praktyćznych następstw manifestu [bankierów i zaznacza, że dokument
państwowe,
specjalne
pozwolenia i ten ma przedewszysikiem znzczenie dla Stanów Zjedn. jako kraju o naj.
zakazy. W żadnym
okresie nowo- większym protekcjonizmie. Według „Petit Parisien* manifest nie zawiera
czesnych dziejów mie wymagał han- bynajmniej krytyki traktatu wersalskiego.
„Figaro* sądzi, że uzgodnienie
Gel bardziej aniżeli dzisiaj uwolnienia różnych systemów gospodarczych winno rozpocząć
.od zrównoważenia
od tego rodzaju. więzów, aby umo- ciężaru aługów,
lecz również
narodami europejskimi,
między
nietylko
„žliwič tym, którzy ten handel upra- między temi narodami
„L'Oeuvre*
a Stanami Zjednoczonemi, Zdaniem

' wiają, przystosowanie się do nowych handel międzynarodowy, w rozumieniu manifestu, wymagać będzie mię(warunków.
Nigdy dotychczas nie dzynarodowej waluty. „Osułois* przypuszcza, że poza ewentualnym
jrozpowszechniały
wolnego

się

handlu

ograniczenia

tak jak

obecnie,i

to bez względu na następstwa,
stąd

dla stosunków

jakie

wynikały.

celu.

Wrażenie

gospodarczych
3

nie

jak. się zdaje

manifest

polityczne

koła

pewne

na

moralnym

wpływem

osiągnie zamierzonego

manifestu

w Ameryce.

WIEDEŃ, 20 X PAT. „Neue freie Presse" donosi z Waszyngtonu,
nych jednostek terytorjainych w Eu- że dotychczasowe stanowisko Ameryki wobec manifestu bankierów nie
Tropie stanowiło
ciężki cios dla mię: dopuszcza wątpliwości, iż manfest ten został ogłoszony w chwili nieodwy:
| dzynarodowego handlu.
W obrębie powiedniej dia amerykeńskich polityków. Obecnie toczy się walka
czego maniroziegłych obszarów, kiórych miesz: borcza, w której kwestja ceł odegrywa znaczną rolę, wobec
w walkach
partyjnych i z jednej
"ańcy wymieniali dotychczas swoje fest został natychmiast zużytkowany
:
J
ocukiy w
wolnym handlu,
usia- strony jest ostro zwalczany, a z diugiej zaś życzliwie witany.
in
Republikanie obawiają się, że memoriał wzmocni argumenty demonowych granic,
° re. « siono cały szereg
ł R * rzących baijery, których sirzegą kracji, a zaszkodzi ich stronnictwu. Z tego też powodu prezydent Cowrażenie,
;. zdrośiie
ustawy
celne.
Zniknęty olidge wypowiedział się natychmiast o manifeście, aby osłabić
ar.
jakie wywołał on w Ameryce.
%
„re
rynki
zbytu.
Przeciwieństwa
Ek sowe zdołały rozerwać te związki
Amerykańska opinja publiczna zdziwiona jest tem, że Morgan, który
7
wspólnoty,
które były ze sobą nie- naogół unika wystąpień publicznych, podpisał ten manifest, W Ameryce
powszechne
mniemanie,
że dokument ten ma znzczenie
tylko
rązerwainie spojene interesami. Po: panuje
па syiuacja powstałaby wówczas, „dla Europy.
g-yby jakiś związek
państwowy ze:
chciał zebrać wiązące go nici, i za-

'а

|

Załamanie

się

wielkich

politycz-

Prace

czął tamoweć wzajemnie handel oraz

nakładać nań więzy
zamiaąst go popiersć. Trudno
wątpić,
że w tego
/rodzeju warunkach dobrobyt takiego
| kraju musiałby gwałtownie upadźć.
W celu zazneczenia i obrony tych
nowych
granic
wprowadzono
po:
Świadczenia, taryfy i zakazy, których
Skutek

już

ukazał

się jako

w

wyższym stopniu szkodliwy.
państwo pozbawiło się swych

naj-

Jedno
tanich

nad

ułatwieniem

Decyzje

handlu

międzynarodowej

PARYŻ. 20 Х,

РАТ.

Rada

międzynarodowej

Poszczególne

gałę:'e przemysłu

cierpiały wskuiek brsku węgle, fabryki zaś z powodu niedostatku surow-

cu,

Z murami

wistych

celnemi

ekonomicznych

stworzono nowe lokalne
mysłowe, które wobec

Można

było

bez

rzeczy-

podstaw

Środki przekonkurencji

utrzymać

przy

życiu

tylko w ten sposób, że wznoszono
Coraz to wyższe mury celne.
Taryfy

izby

handlowej w

obecności delegatów wszystkich należących do niej narodów zakomuni-kowała, iż komisja do spraw przeszkód w handlu powzięła jednomyślnie
ważne

decyzje,

które zostaną

ekonomicznej

we

Ligi

przedłożone

międzynarodowej

konferencji

Narodów.

е

Komisja
ta domaga - się zagwarantowania
praw
obcokrajowców
wszystkich ktajach przez jednobrzmiące ustawy migdzynar:dowe Graz

kwestji kolejnictwa doprzyjęcia w rozkładach

jazd 24 godzinnego dnia, uproszczenia przepisów i formalności, a z drugiej strony natychmiastowej ratytikacjj konwencji
Ligi Narodów w sprawie zupełnej swobody transportów powietrznych.
;
Domaga się ona dalej swobodnego przywozu surowców, uchylenia
opłat i ograniczefi przewozowych, opład ad valorem oraz zniesienia barjer
celnych, zaleca zawieranie międzynarodowych porozumień przemysło «ych

i takie ich rozszerzenie, aby mogły stanowić przekroczenie

barjer celnych

| aby torowały one drogę układu międzynarodowego
0 _ jaknajszerszem
znaczeniu, Wreszcie komisja domaga się utworzenia pod auspicjami Ligi
Narodów stałej komisji do spraw celnych i spraw handlowych.

kolejowe ustanawiano pod wpływami
politycznymi,

rozważano

dnienia dla komunikacji

też

utru-

Konferencja

tranzytowej

A transportu. Ceny wzrosły powszechnie, a zostały
wywołane
sztuczną

drożyzną.

Ogólna

produkcja,

całość cofnęła się. Kredyty
Szyły „ię, a obieg pieniężny

/ Zbyt wiele Państw,
błędnych pojęć

jako
zmniejzmalał.

|

minister spraw

lord

Lloyd

padków

Na

konferencji imperjum

zagranicznych

Chamberlain

po ostatniej konferencji w 1923 roku,
przedstawił

sytuację

podążając drogą Tekst ich nie zostanie opublikowany.

o narodowym

inte-

, resip, wystawiło na niebezpieczeństwo
swój
własny
dobrobyt i pominęło
wspólne

Imperjum brytyjskiego.

LONDYN, 20 X. PAT.
głosił

interesy

Świata

całego,

Rząd

AMSTERDAM,

w

ten sposób, że opierało swoje
Stosunki handlowe na ekonomicznie bezsensownej podstawie, która przyjmuje”
że wszelki handel jest czemś w rodzaju wojny.

holenderski

nistra

spraw

wewnętrznych

Doorn zauwała

przy swem
mowy,

„Allgemeen

oświadczeniu,

oraz

w związku

Wysoki

w Egipcie.

Obie

dotyczącą

wy-

Komisarz Egiptu

mowy

ściśle tajne.

е

wobec

20. X. PAT.

brytyjskiego wy-

mowę,

W

cesarza

sprawie wizyty

dr. Kahna

u byłego

Haeldelsbladt“,

Wilhelmaholenderskiego mi.

cesarza

niemieckiego

że rząd

że wizyta ministra

spraw

wewnętrznych

w

holenderski trwa

że o odjeździe byłego ceszrza nie może

z jego odjazdem,

być

u cesarza nie

stała

Nie jest prawdą, że rząd holenderski

przy-

Dlatego też Europa nie może jął w tej kwestji pewne zobowiązania wobec wielkich mocarstw.
powrócić do siły, dopóki politycy
wszelkich

krajów,

zarówno

starych

nie jest żadną

wojną

jak i nowych, jnie uświadomią
jasno, że handel

sobie

lecz jedynie procesem wymiany dóbr

i że w czasach
Są naszymi

Ks. dr. Seipel

WIEDEŃ,

20. X. Pat.

kanclerzem

Rada

Narodowa

chrześcijańsko-społecznych i wszechniemców

Austrji,

wybrała

przeciwko

dzisiaj

głossm

głosami

socjal-

pokoju sąsiedzi nasi demokratów nowy rząd. Wybrany został kanclerzem ks. dr. Seipel chrze-

klijentami oraz że dobro:

byt jest warunkiem wstępnym naszego własnego dobrobytu. Jeżeli będzie-

ścijańsko-społeczny, wicekancierzem

Dinghofer, ministrem finansów

boeck (chrz. społ.) ministrem oświaty
została niezmieniona.

Schmitz

„Kien-

(chrz. społ.). Reszta

foteli

temsamem
możliwość
spłaty ich EESDEOCZAARARATO PEPTZTK WORZROWSETA ZAKO E WA EDYZ OO TSZEKZ CADZERŻ OTZRZYZ TEZY OSZCZ DEE DZE EWESZCZ APE
długów oraz kupna
naszych pro- kie nierówności w tych stosunkach, rozwodzić się na tem miejscu
Ograniczenie

ciąga za sobą

przywozu

ро-

również ograniczenie

wywozu, a żaden naród
nie może
pozwolić sobie na to, aby pozbawić

a wyjątkiem

samych

oraz by ułatwić

taryf celnych,

komunikację

pasa:

żerską oraz
towarową.
Wpływowe
osobistości w niektórych krajach dosię swego handlu eksportowego. Po- magają się zupełnego zniesienia taryf
nieważ wszyscy jesteśmy zalężni od
innych stron znów wy*
celnych.
przywozu i wywozu
towarów
oraz
sunięto propozycję zawierania długood
procesu międzynarodowej
wy- terminowych
handlowych,
umów
miany produktów, nie możemy przy- które w każdym wypadku mają być
pairywać się bez poważnych wątpili, zaopatrzone w kłauzuię największego

wości takiej polityce, która jest jedno-

znączna z zubożeniem Europy.
Na
szczęście
nie
brak
oznak,
wskazujących na to, że w
końcu

opinja publiczna we wszystkich kraHeh uświadomiła sobie te groźne
niebezpieczeństwa. Liga Narodów i
iędzynarodowa izba

brały się do dzieła,

by

zmniejszyć

wszelkie formejności, zakazy i ograniczenia do minimum, usunąć wszel-

nastąpił

piastowanie

wysokiego

przez. d-ra

urzędu

cenioną

osobistością

odczuwamy.

Nie

chcemy

a poseł Miiller

Ižyt

bez

Sejm
Przed
ceremonji

prezydenta sejmu Bartelsa.
Koledzy
rzucili się na ekscesantów. Omal, że
kiem

uciszeniu

się

rozpoczęło

zwołaniem

Sejmu.

WARSZAWA, 20X. (żel, wł. Słowa)
Sytuację polityczną można określić w
chwili obecnej jako półsenną. Wszys:
rozpocznie się w ostadniu października lub pierwszym

się tnim

jak dr. Seipel,

demonstracji. , galerji przepełnionej ko:
munistami, Wszczął się tam
nieopisany hałas, i ożywiony
djalcg
między komunistami na galerjj a komu:
nistami na ławach poselskich. Wobec

następnego. Trzeba bowiem podkrtślić že dr. Ramek posiada system

dzieje się podczas opróżniania
która formalnie wyje. Nikt z
nerwowy
wprost żelazny — co dla nie opuszcza sali. Posłowie
polityka jest, jak wiadomo, poważnym niści zaczynsją palić cygara i
plusem, Słowem zostawia dr. Ramek
po sobie dobrą pamięć. Ciężkie musiał przebrnąć czasy; następcy swe-

do opanowania mo:

że jeszcze trudniejszą

i Rząd.

wyczekują sesji Sejmu, która prapa nieja« cy
wdopodobnie

zbawca
Austrji powojennej,
okazał
się jednak w bardzo wielu sprawach
pierwszorzędnych
najzupełniej
na tego przewodniczący zamknął posiewysokości zadania.
Wystarczy przy- dzenie, zarządzając jednocześnie opró:
pomnieć trudny moment ustania kort- žnienie galerji,
@
„troli Ligi, zarządzenia oszczędnościoNie wiśle to pomogło. Poseł Kaswe, negocjacje w sprawie porozumie- per pędzi na trybunę, porywa siklankę
nia z Czechosłowacją, a już prze- z wodą i oblewa kolegów z prawicy;
dewszystkiem w sprawie'nieszczęsnego ci idą do szturmu
na komunistów.
zatargu
rządu
z urzędnikami
Gdy
poseł
Kasper chwyta za dzwoW
świeżej pamięci są iście rekordowe nek aby i nim cisnąć w „przeciwni.
pertraktacje
z nimi dra Ramka,
co ków”, służba go obezwładnia. Komutrwały bez przerwy szesnźście
go. niści wznoszą trzykrotne „hoch!l“ na
dzin, od wieczora do południa dnia cześć
lInternacjonału.
Wszystko
to

mu pozosiawia

Mickiewicza 24

rosy. Gdy

między rządem
Starcia

lityki

sesji Sejmu

a Sejmem

przedewszystkiem

finansowej,

pc-

nastąvią

na tle

aczkolwiek

po-

min.

Czechowicz, pod
którego
adresem
byłyby w pierwszym rzędzie wymie»
rzone ataki, poczynił szereg posunięć

jak oświadczenie

o niedopuszczeniu

do inflacji oraz o uwzględnieniu rad
prof. Kemmererz, które w znacznym
stopniu usuną
grunt
z pod
róg
opozycji, jednakże
nie jest rzeczą
wykluczoną czy osoba
ministra
nie
będzie
atakowana.
Poza polityką

iimansową

pewne

obąwy

nastręczą

polityka zagraniczna
w
związku
z
ostatniemi
przesunięciami
personal-

nemi.

Te zmiany personalne ma wlasnie
podczas
sesji sejmowej -obrać sobie
iewica za punkt wyjścia przy atakach
na rząd.
Na plan
pierwszy ma роdobno być wysuniętą
kwesija nominacji
pułk.
Matuszewskiego na na-

galerjj,
posłów
komu- czelnika wydziału Wschodniego lub
papie: dyrekiora departamentu ogólnego w

Bartels zagroził, że wezwie

policję, skandzie ustały.

konanie, że podczas

W pół

go-

dziny potem wznowiono posiedzenie.
Zarąz na początku nazywa komunista

M. S. Z, o czem dzisiaj rozeszły się
pogłoski. Nominżcja pułk. MatuszewSkiego zwłaszcza na pierwsze stano:
wisko
rzucataby
charakterystyczne
światło na kierunek* polityki
zagra:

Abel dyrektora akcyjnego towarzystwa nicznej.
1
Lecz to dr. Seipell Nietylko Preussag łotrem i złodziejem. DyrekJeżeli chodzi © stronnictwa cennajznakomitszy austijacki chrześcijań- tor Osterot używa jeszcze drastycz- trowe, to Piast sądząc z oświadczenia
ski socjał, lecz jeden z najwybitniej= niejszej ryposty, Wówczas p, poseę pos. Witosa nie zamierza współdziałać
z rządem.
Pos. Witos uważa
nadal
szych dziś mężów stanu ns wszech- Abel wali kolegę w twarz. Nowe za. że
chwila nowych wyborów jast biis-

tuację.

i ciężejszą

sy-

wieszenie posiedzenia.
Gdy po raz ka i należy się do
nich — рггуроtrzeci chce je wznowić wiceprezydent tować.
›
i cicho objął hr. Bethien szefostwo Gornich, komuniści wszczynają okrui- - W związku z tem w niektórych
gabinetu po raz trzeci. Jest już u ny hałas przy zjadliiwych gwizdach kołach polityczaych sądzą, że marPiłsudski
zdecyduje się
na
steru rządu od roku 1921. Ilekroć i sykaniach. A istne czynią oblężenie szałek
rekonstrukcję
gabinetu
przed sesją
podawał się do dymisji, zawsze albo dokoła mównicy: Przewodniczący wy- Stjmową.
:
była jemu
powierzona misja utwo- klucza siedmiu posłów-kumunistów i Odpowiedž na notę w sprarzenia rady ministrów albo poprostu nakazuje
im opuścić izbę poselską.
wie Chorzowa,

wielkorządca
nie

TS TS

Horthy wcale

przyjmował,

Tak

dymisji

Natenczas komuniści opanowują

miej;

Sce zajmowane
przez przewodniczą
mi- cego i wszystkiem, co mogą pochwy-*

było

właśnie

tym razem. Trzech tylko nowych
nistrów zasiadło w trzecim gabinecie cić, papierami,, kałamarzami,

=
18

WARSZAWA,
b. m.

rząd

20X. PAT.

poiski

W dniu

wystosował

do

poselstwa niemieckiego w Warszawie

przycis- notę werbalną w odpowiedzi na notę
hr. Bęthiena.
rzucają w wiceprezydenta. Wy- niemiecką z dnia 2 b. m. w kwestji
Niemniej spokojny przebieg miało padło zawiesić posiedzenie raz jesz. Chorzowa. Zgodnie ze swem stano
kami

pierwsze jak Czechy Czechami objęcie w Pradze dwóch porifeiów ministerjalnych przez rodowitych
Niem-

cze, ale też i zarazem

kióra posłów

wezwać

upierających

policję:

wiskiem pierwoinem,
w

gotowości

się hała- płaszczyźnie

się

wyrażającem

na

rokowań

podjęcia

załatwie:
polubownego
sować w sali, usunęła. Pomimo wszy- nia całokształtu
sprawy i to przede:
ców — o, czem pisaliśmy wczoraj stko posiedzenie rozpoczęło się raz wszystkiem drogą bezpośrednich rozna tem miejscu a co prezydent Ma- jeszcze o 9 wieczorem.
Komuniści mów między dyrekcją fabiyk: chorzow
saryk nazwał świeżo „przełomowem widząc, że nic nie wskórają, skanda- skiej, a innemi spółkami «Bauerische
wydarzeniem w dziejach Czechosto- lami, opuścili gremjalnie i ostentacyj- Oberschlesische» ewentualnie z udziapolski
rząd
rządu,
łem delegatów
wacji*. Ludność niemiecka
w
Cze- nie Izbę seįmową.
>wyraža žai, że rząd niemiecki propo:
Pozwoliliśmy sobie zatrzymać się zycję tę ominął milczeniem. Niemniej
się wobec
zachowuje
chosłowacji
polski w myśl powyżrząd
tego faktu bardziej wyczekująco niż dłużej na tym obrazku. Wstyd i hań- jednak
nowe motywy dla
przytacza
szego
jąc
radośnie, w każdym jednak
ba,
że coś. podobnego dziać się może
razie z
uzasadnienia swego stanowiska podprawodawczym i repre- trzymuje nadal gotowość do
pod w przybytku
dobrze
spokojem
wytrawnym
podjęwzględem politycznym
wyszkolonej zentacji narodu, na—horyzoncie poli" cia rokowań, uważając jednak, że
grupy społecznej.
tycznym! Plama to na nim; podwa- obowiązek oddania fabryki Chorzow

W zupełnem przeciwieństwie
przytoczonych

„kryzysów*,

biegu jaknajbardziej łagodnym

o

do żająca powagę i prestige najwyższej
prze- w cywilizowanem państwie instytucji
Odwróćmy od tej plamy oczy ku”
i po»
prus- szerszym,
0 wiele szerszym widno-

ważnym — doszło w sejmie
incydentów
do skandalicznych
kim

skiej w naturze nie wynika
ani

z

konwencji

genewskiej

dla

z wyroku trybunału haskiego.
TIT SN
ONE
KARETKA IS
dziś, po wojnie,

nas

ani też

inne miż przed

JA
woj-

kręgom.
Rozpoczęła się właśnie w ną. Jest mniej pewne.
Przyznaje to
z Londynie walna konferencja «mini- sam np. Lloyd:George w jednym z
podczas uchwalania kompromisu
Hohenzoilernami, kióra
czyli wielkorządców
domi- ostatnich swoich, znakomitych artyto sprawa strów»
wcale obszernie była na tem miejscu niów (dominions) Wielkiej Brytanji. kułów, któremi od czasu do czasu
niedawno wyjaśniona i komentowana, Zebrał się areopsg—władców Świata, w pelnem znaczeniu słowa uświeinia
wiedeńskiej
Na horyzoncie politycznym nigdy nie Nie za wiele powiędziańe. Trzeba szpalty
«Neue
Freie
panuje pełna i absolutna pogoda.. sobie uprzytomnić, że co czwarty Presse». Obecnie już niejeden wiellub czlowiek na kuli ziemskiej
Zawsze choć „stronami* błyska
jest pod korządca dominjalny zawdzięcza swo-

się chmurzy. Osobiście gdzie gęściej berłem króla angielskiego.
a

okazja

bardziej

za-

w najdalszym

Że gdzieś

świata zakątku rozksz

je stanowisko...
miejscowej

ludności.

z londyńskiej Downing-street ma moc rządca Kanady,

palna.

lub nie łasce

łasce
Tak

np. wieiko-

Mackezie King,

jest

w
ręku*
Tak i w
sejmie
pruskim
przed dekretu cezara Augusta
kanadyjskich
lub Trajana faktycznie
nad kilku dniami. Komuniści tamtejsi nie- z czasów olbrzymiego Imperium Ro- Francuzów, wielkorządca Afryki Pogcennymi również i pod
o Iro.
Co prawda, bywa, że rząd łudniowej, Hertzog, jest na łasce i
dopuścić
do manum.
litycznym skutkami
tego
rodza* chcąc żadną miarą
uchwalenia
słusznego
i
sprawiedliwetamtejszych
Holendrów,
angiels
musi
te swoje rozkazy idą. nie łasce
ki
ju pojmowania
polityki
handlowej,
która zastąpiłaby złą wolę
dobrymi go przyznania Hohenzollernom (choć- ce w najdalsze strony świata ubierać elementu mocno jeszcze niepewnego,
zamiarami i która zdołałaby z gruntu by nawst
Hohenzollernom!) prawa w formę... bardzo oględną., równa= a Irlandja.» czyżby w ciągu lat dziezmienić całą tendencję „do wyłączno:
zapomnieć
bodaj do części ich najprawowitszej jącą się propozycji... bywa,
że pro- sięciu mogła
700:letnią
ści, jska obecnie cechuje współpracę
martyrologję pod pięścią . angielską?
własności
prywatnej,
postanowili,
jak
śbie
wcale
nawet
delikatn
A
swoją
ej.
narodów. Chcemy natomiast dać wy*
Konferencja wielkorządców domi»
anarchji drogą nawet
najbardziej «niepodleraz naszemu niezłomnemu przekona- za najfatalniejszych czasów
Londynie będzie miała
niu, iż ponowne wprowadzenie wol- w przedrozbiorowej naszej własnej gie» czy wysoce autonomiczne kolo- njalaych w

nazy,

Stanisław

Karpiński,

leczniczym na zastój w handlu, który Szydłowski i A. Wieniawski,

wszędzie

POWIATOWA—ul.

premjera posiedzenie, wnet poseł Kellermann listopada.
W kołach politycznych,
cisnął ciężką plikę papierów w kolewedług
obiegajacych
pogłosek, panuje
przegów na prawicy. Był to sygnał dla

za prowizorjum.
Potrwato
ono jednak
dwa lata i pół,
a dr. Ramek,
niepoczesny człowiek
w porównaniu
z tak słusznie popularną
i wysoko

uprzywilejowania. Pewne państwa w nego handiu mieści w sobie najlep" Polsce, uczynionym
„tumultem*
i
niedawno zawartych umowach uzna- sze możliwości wskrzeszenia Świato- „gwałtem* sejm zerwać. Rozpoczęło
ły za rzecz konieczną uwolnić handel wege handlu i kredytu)
się od tego, że poseł Winterich iął
Następują podpisy przedstawicieli
od wszelkich krępujących go więzów.
nejordynarniejszemi
wyzwiskam* Iżyć
Doświadczenie poucza i inne państ- Świata finansowo gospodarczego 16-tu
b.
cesarza
i
cały
ród
jego a poseł
wa, że obalenie gospodarczych prze- Państw. Z polskich finansistów podszkód, odgraniczających poszczególne pisali manifest pp. Henryk
Aschke: Pieck jął wołać z trybuny sejmowej,

Handlowa za- narody, jest najpewniejszym środkiem

WILEJKA

.

w Austrji powrót do władzy b. kanclerza d-ra Seipla. Co prawda uwa* do bójki nie przyszło. Gdy

komunistów

my utrudniali im haude|, zmniejszymy

dukiów.

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 8
ŚWIR — ul. 3-go0 Maja 5
IŻ
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

х

światowym horyzoncie
politycznym.
Na Węgrzech
również spokojnie

Izby handlowej.

obowiązkowych wiz i paszportów, W
Środków żywności, drugie znów za- zniesienia
taboru kolejowego,
opatrzenia
swego rynku w tanie to- maga się ona standaryzacji

„ wary.

międzynar.

prawie niepo-

strzeżenie dla reszty świata,

Ramka

^

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

nie zwraca!

żano zawsze

1

POSTAWY — -ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

Na horyzoncie politycznym.

d'ltalia* widzi w manifeście spisek międzynarodowego żydowstwa,
które
pragnie podbić wszystkie kraje. Dziennik oświadcze, że nie chce wywołać

kampanii antysemickiej

u-ru 20 groszy

Spokojnie i cicho,

manifest finansistów

Mackiewicza 63

ul. Raiuszowa

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 2u
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

— Związek Ziemian

uiszczona ryczałtem.

niezamówionych

Włoch.

się w prasie włoskiej z przychylnem przyjęciem.

KOSZYRSKI

ŁIDA — ul. Majora

redakcji 243, administracji”228, drukarni 262

4 zł,

NIEŚWIEŻ
—

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY
— ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO -— Plac Batorego 8

Wielki manifest bankierów.

zdaniem ustaną,

bez żadnych

w

4, otwarta od 9 do 3, Telefony:

euro-

|naszem, stanęły na drodze do przywrócenia powszechnego dobrobytu.

Nie można

21 października

prze:

państw

pejskich
i Stanów
Zjecnoczon;ch
manifest brzmi jak następuje:
Jako ludzie, zajmujący się powa:
żnymi interesami, pragnęl śmy zwrócić uwagę na pewne ważne i niepo-

1-32

ao

czekowe w

y
——

Czwartek

Wilno,

ilno, 7

ODDZIAŁY:

Marlan że wysoka

3

izba

to

w

większości

swojej pies który gotów jest
wać

aporto-

co tylko Hohenzollernowie każą,

nje Wielkiej Bryianji na jedno jej dla potężnego państwa Wielkiej Brywezwanie rzuciły miljon najprzedniej- tanji ogromne znaczenie. Pówyższemi
szego, choć egzotycznego wojska na kilkoma słowami staraliśmy się tylko
front bojowy w wielkiej wojnie eu. dobitnie zwrócić uwagę na zbliżający
ropejskiej i faktycznie daly aljantom się moment wielkiej politycznej wagi,

przetrzymać do czasu nadejścia zbroj* Nie omieszkamy trzymać czytelników
nego

sukursu

Ameryki.

i

«Słowa»

Lecz—stanowisko
polityczne do: nader
miniów wobec
„Macierzy» jest już skich.

au courrant
niewątpliwie
interesujących narad
londyń-

Jacz,

ъ

ECHA KRAJOWE

Mord

Sąd wydał

Zabójstwo
go

drugim

dniu procesu

wyrok uniewinniający.
sąd przesłuchał resztę świadków.

świetnem

przemówieniu

pierwszych

walk o

dał

Polski,

Świadko-

z

zezna-

stosunków

a następnie

w

WILEJKA.

Tydzień

O za”

Lwowskiego

niemiecki

okrę*

latach

Dla zaspokojenia potrzeb
wnętrznych.

się zwrócić

do

Omawiając

szczegóły: Ś.p. kura-

wszystkich

Rzeszy.

te zaprzeczenia

mocarstw

w

sprawie

WARSZAWA, 26X. PAT. W celu
wydatniejszego zasilenia w Opał rynku

wewnętrznego

dniu

„Tagliche Rundschau* półurzędowy organ

i odludnem.

Kilkana-

usłyszała

tylko

o

zupełnem

jąco omówiono

programem

zapoznawaniu

już w Locarno.

okazało się, że

Niemcy

i od

wcale

ziemię,

istoty

Wtedy

nie

świadczyć

zagadnienia,

bowiem

życzą

które

zupełnie

sobie

czonym

mogą

wyczerpu-

niedwuznacznie

zabezpieczenia granic

dzłennik nie żaszła chyba

żad-

flota czerwona.

Przechwałki

dwaj uciekli po strzale w
kierunku
pobliskich krzaków. Trzej inni, jak się
później okazało wychowankowie bur-

porozumienia

tego

tego czasu, jak zauważa

Potężna

strzał,

kurator upadł na

sy Grunwaldzkiej

nia jej z niemiecko-francuskim

wschodnich
na zmiana,

Z pośród pięciu chłopców którzy
szli z tyłu za państwem
Sobińskimi

czy prawda?

przestraszeni ucie-

Długi

|

chowankowie

bursy.

Nowi

go gimnazjum

dwuch osobników z których jeden
strzelił. Twarzy
tych
osobników

fekta i objęcie

nież napełnia

wykładu

serca

ks, pre-

religji, rów

nasze

otuchąi

wiarą w lepszą przyszłość. Z ufnością
patrzymy

na tej

tak

na poczynania

bardzo

ks. prefekta

odpowiedzialnej

placówce, jaką jest wychowanie młodzieży. Wierzymy, że Sz. ks. prefekt
potrafi te młode latorośle podeprzeć,
a skarłowaciałe
wyprostować.
Wy:
chowanie
młodzieży
jest
nawet
ważniejsze od kształcenia, bo Polska
potrzebuje obywateli
zdrowych moralniei fizycznie.
a
Ri

Lekcje Muzyki
UDZIELA

Michał Jóżelowicz
fortepjanista,

kompozytor

i

krytyk

muzyczny.

Przyjmuje 11—12 i 41/2—5 1/2 godz,
ul. św. Jakóbsa 6 m. 1

(róg ul. Dąbrowskiego).
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LANDWARÓW.
— () Wizyta
p. wojewody
Raczkiewicza. W dniu wczorajszym
w

godzinach

rannych

przybył

do

Landwarowa p. wojewoda Władysław
Raczkiewicz

w

towarzystwie

starosty

pow. Wileńsko-Trockiego i sekretarza
osobistego.

P. wojewoda dokunał szczegółowej
inspekcji urzędu gminnego i posterunku

rowie.

policji państwowej

w

Landwa-

chłopcy nie widzieli, podają
tylko
opis ubrań, wiek zaśtych osobników
określają na lat mniejwięcej 20.
Zaznaczyć należy, że jeszcze przed

rokiem na skutek wiadomości
żącym
dzono

o gro-

Sobińskiemu
zamachu zarząstałą osłonę jego przez doda-

nie mu do towarzystwa wywiadowcy
policji, który kuratorowi

stale towa-

rzyszył, Osłona ta trwała przeszło
pół roku i dopiero na kategoryczne

Dochodzenia

LWÓW. 20.X.
mość

władz.

PAT.

o zamachu

Na wiado-

na Kuratora

Ś

p.

Sobińskiego przybył do Lwowa p.
wiceminister W. R. i O. P. Gayczak,
który objął tymczasowo
kierownictvo tutejszego kuratorjum. Wicemini:
ster Gayczak
złożył dzisiaj na ręce
wdowy po Ś. p. Kuratorze Sobińskim
kondolencję imieniem
rządu, a na
pogrzebie będzie reprezentował rząd.
W południe odbyła się w kurato:

rjum konferencja przy udziale wicePo dokonaniu
tych
inspekcji p.
wojewoda odwiedził miejscowe nad- ministra 'Gayczaka, wojewody Garai wicexuratora dr. Janeliego.
leśnictwo, gdzie konferował z nad- picha
Na
konferencji
omawiano sprawę poleśniczym
landwarowskim,
poczem
rzebu
ś. p. Sobińskiego,
w
zwiedził miejscowy kościół parafjal- Epołudnie odbyła się też sekcja Dziś
zwłok
ny. W godzinach południowych
p. ś. p. Sobińskiego. Po sekcji odbyła
wojewoda

powrócił do Wilna,

się na miejscu zbrodni wizja

w obecności
„R. 0.

WARSZAWA,
po południu

P.

20X.

odbyło

się

PAT.

Dziś

pod

prze-

ckolicach

manewry,

Niezwykły

Kowna

+000000956006000004000000606000380

ny państwa

Broszka

w zakres

działania

któ.

że w człam mieście oświetlenie
foniczne

władz

zostały

TPK TTLS TNT M

i

Kupcy

Nowo-Yorska

jest nieczynne.

cały

ruch

centrala

Wszystkie połączenia

uliczny

oraz handel

Sledztwo

w sprawie

Energiczne

nia

zbrodni

śledztwo,

prowadzone

przez białoruski <Hurtok»

Wow

Iwaszkiewicza,

LONDYN,

bestjalskiego

natychmiast

przez

Wzajemnych
:

>

LIPSK,

zgonu

i jego żoną

kroków,

w

odległości

Niedaleko

bursy.
Jutro o godz. 21

odbędzie się dla

uczniów narodowości
materjały wybuchowe

ruskiej broń i
do
zapalania

wyraz, Kokieterji w nim była dobra doza.

FĘ W ostatnim zeszycie „Revue des
Dzień w dżień ekscytowano
go taj- Deux
Mondes*
(z 15 października
W wiedeńskim Burgu wystawio- nemi listami aby sięgnął po tron r.b.), w pamiętniku królowej Hortenno Świeżo, znaną całemu światu sztu- francuski... Metternichowi bardzo był sji, jest akurat ustęp o wyjeździe... o
kę Rostarda „O:łątko*. Za życia i. nie na rękę w Wiedniu taki — palny ucieczce z Paryża cesarzowej Macji
panowania cesarza Franciszka Józefa materjał, Cała nadzieja byław tem, że Ludwiki wraz z synem — na wieść
Habsburga byłoby to niemożiiwe.. Dzś uda się przecie z niebezpiecznego i > niu się do stolicy wojsk aljanc*

ch.
I oto gdy oczy przejdą z wiedeńskich

gazet na karty paryskiego

ka... dziwno się jekóś

miesięczni-

robi..

Może

TZW

TO

S

©

2

wygaszjącego

tego, którekiedyś
ro-

tronu Francji lecz wyłącznie na podstawie legiżtymizmu. Zdobyć tron oj:
cowskil—na to by nigdy nie poszedł..
Tylko truło go do głębi, że legity-

mizmowi

nie staje

się zadość. To

była tragedja jego życia. To go wpę:

Napoieona Ill-go, wierną była niezłomnie w
doli i niedoli -Napoleonowi
I-mu, co po Waterloo dała mu jeszcze ostatnie swoje kiejnoty aby miał
rosz przy duszy odježdžając na sw.
elenę, co potem przebywała to nad

dziło do grobu, bynajmniej nie „szy- jeziorem
Konstancjańskiem,
to w
;
Rzymie, i co ze zgryzoty po deportakany" Meiternicha.
Była w nim w geście i w słowie cji najukocheńszego ' syna, jedynego
wrodzona suwerenność. Był nieopisa- pozostałego przy życiu
jej dziecka,
ry urok

i wdzięk.

A skryty

był nad

umarła

w roku

1837,

złożyli

bohatera.

Rząd chiński

w

dniu

dzisiejszym

tego trakiaiu musiałyby być
prowa»
dzone na podstawie równości i wza.

japońskieg

jemności. Przedstawiciel

Ę

ministerstwa

spraw

oświadczył,

że

zagranicznyc

|aponja

przyjmi

wszystkie rozsądne propozycje

Chin

Ukraincy w Paryżu,
PARYŻ, 19—X

Pat. Z okazji do-

rocznego Święta wojskowego obecni
w Paryżu byli żołnierze wojska ukraаskiego urządzili nabożeństwo
poległych

łobne ża duszę

wieniec na mogile

w tekście),

wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy literackiej autora.

|

Zamówienia z prowincji kierować do

złożyli

atamana

Petlury.

Zarząd Klubu Sz'acheckiego
у
w Wilnie
oznajmia, iż poczynając od dnia 24:90
października r. b. co tydzień w niedzielą dla członków kiubu i wprowadzonych

„
„drukarni M, Latour'a,
Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80.
CENA 5 ZŁOTYCH.

czasie

w

poczem

ukraińców,

wojny

przez nich

nach

Klubu

8-mej

do l-ej nocy

gości

urządza

w

dancingi

i w

czasie

salo*

od

kolacji

przygrywać będzie kwartet.
(Stroje codzienne),
Wejście 1 złoty.

O

CEE

O

EC

SZOK

ZZOZ

szepcze cała przerażona: „Pani wie? ktował marszałkowi, w naszej obec- Hortensja—był najzupełni
szczer
Aljanci przeszli Ren. W Paryżu kon: ności, a z pamięci całą organizację Polegano na genjuszu ej
cesarza; wisternacja. Co myśli cesar?* Cesarzo- armji, co miała być ściągnięta na rów: dziano w nim zbawienie. Widziałam
wa, otrzymawszy również wiadomość, ninę pod Chalons. Wezwał wszystkich łzy w niejednych oczach... W kilka
struchlała. „Nieszczęście przynoszę— czterech generałów dowodząćych gwar-

dni

dzinnem, zastałam

sarzowa tonęła we łzach, cesarz
pocieszał ją icałował. Kazał nam przejść

już

potem

iluż to z

ludzi
od dziec- @а; wybadywał
ich szczegółowo. nietylko opuściło cesarza tych
lecz Iżyło
Dlugo to trwało. Gdy się skończyło, go najordynarniejszemi wyzwiskamil
Wieczorem,
kiedym
przyszła na pożegnał generałów a do
nas rzeki:
Wieczorem' byliśmy we trzech w
obiad, mający się odbyć w kółku ro- „Cóż? Jesteście
panie zadowolone? salonie: cesarz, cesarzowa i ja, Ce-

rzekła mi. To już tak było
ka”.
cesarza

całującego

się z żoną i jakby przekomarzającego

nie dziwrńo. Wszystko przecie w po- się z nią.
— Hortensel
rządku? Płyną lata, płyną
dziesiątki
się
ku
mnie. Cóż
lat. I tylko czasem
jakiś revenant
(jak trafnie „ducha*
nazywają Fran" już tam jakby na
No,
cuzi), jakaś zjawa, jakieś widmo przyj- zaków? Go?
niema
ma
ulicach
dzie zakłócić
nam
błogi
kwietyzm

— rzekł zwracając
to? W Paryżu strach?
ulicach widzieli ko-

Czy

sądzicie jeszcze teraz,

my być

zaskoczeni?*

że może.

Skarb był wyczerpany. Nową woj "do gabinetu.
Przebierał i porządko*
nę zaczął cesarz łożąc na nią z włas- wał pzpiery podczas
gdy m
za:
nej, prywatnej szkatuły, A we wzo- łyśmy się u Komin
silt
Gene

rowym miał ją zawsze porządku, pono, — jeszcze ich dobnie jak wzorową była admini.
Od połowy czerwca r.b. drukuje
Paryża i — myśmy stracja dworu cesarskiego.
Pod tym
dzonego ojca Oiląiks. Napisał—ku „Revue des Deux Mondes* pamiętni:
jeszcze
nie
zapomnieli
swego
rzemiowzględem
był
cesarz
nisubłagany
i
zupełnemu zadowoleniu nauczyciela. ki królowej Hortensji, tej co została niepamięci.
sła. Bądź spokojna — dodał zwraca: niezmiernie surowy.
No, i umarł w randze nadetatowego jako la reine Hortense we wdzięczjąc się do żony. Jeszcze my pójdzie”
„« Odjazd cesarza na plac boju
*
pułkownika zustrjackiego, Prawda nie nej pamięci Francuzów, co królową
my do Wiednia pobatożyć papę Fran- nie dał długo czekać na siebie. W
przestawał uznawać praw swoich do była hoienderską, na Świat wydała
„„Oto wróg już na terytorjium Fran- ciszka”, Podczas obiadu bawiąc się z sali
Marszałków
zgromadziła się

księcia Schwarzenberga,
mu udało się zwyciężyć

imietowa:

traktatu handlowego i nawigacyjneg
z roku 1896. Rokowania
o tewizją

szkatułki*

O

rocznicę

w Saksonj:

PEKIN, 20. X, Pat.

najświeższa
praca
Czesława Jankowskiego

CZĘ

W

Poniatowskiego

przesłał rządowi
japońskiemu
notę,
w której domagać się będzie rewizji

Opuściła prasę drukarską i znajduje
się we wszystkich księgarniach

T

Pat,

O traktat z r. 1896.

wydawniczal

(16 portretów

Józefa

wieniec u sióp pomnika

е

b CZECZOKOWEJ

20. X.

rzystw polskich

Wileński Bank Ziemski @
LWÓW, 20—X. PAT. W związku

ks.

konsul generainy Zbyszewski
niem konsulatu oraz dsiegaci

JI
ą,
cj
ra
me
nu
z
e
ow
yt
oz
ep
Świadkowie ci zeznsli, že w od- IC
na listy złotowe.
kalių (d
ległości 50 kroków od miejsca zbrod
EFFEFFIEEIEFFIEFRIEFEEFRE]
mi wyszło z za węgła dwuch osobnibińskim

i pół

skiego,

Główna reprezentacja w Wilnie—Mickiewicza 4 Tel. 7-63.

Nowość

dyspozy-

Rocznica zgonu ks. Poniatow*

Ubezpieczeń w Krakowie

zamienia zarejestrowane listy rublowe

do

marynarki,

tysięcy żołnierzy

„Najstarszy w Polsce zakład ubezpieczeń oparty na wzajemności ubiezpiecza na życie i renty we wszystkich rozpowszechnionych kombinacjach na najdogodniejszych warunkach.

Na

„Times*
że general -

Yorku,

cji generalnego dyrektora dwa

specjalnych wy-

EE

20. X. Pat.

wych. Obecnie oddano

TOWARZYSTWO

Założone w roku 1860.

bandy-

ny dyrektor poczt
zwrócił
się do
rządu o przyznanie mu dalszych zasiików w wysokości jednego miljona
dolsrów na pokrycie kosztów zakupu
wozów pancernych
i zaangażowania
strażników dla ochrony kas poczto-

zamordowa'

słanników został przeprowadzony na tamtą stronę.
Pomocnicy Judzionka, biorący bezpośredni
udział w znęcanin się nad
Iwaszkiewiczem, nie zdążyli zbiedz i tych w liczbie siedmiu policja aresztowała,
Niezależnie od powyższego dowiadujemy się, iż dn. 19 b. m. poseł <Białoruskiej robotniczo'włościańskiej Hromady»
Taraszkiewicz interwenjował u
władz w sprawie jednego z aresztowanych.

KRAKOWSKIE

przed

z Nowego

donos:

wywiadowcy policji N. Iwaszkiewicza, natra-

Judzionok

obronie

tyzmem.

fiło na sensacyjne dane. Iwaszkiewicz, jako jeden ze zdolniejszych funkcjonarjuszy policyjnych był oddawna solą w oku białoruskim komunistom. Komu:
niśei chcąc pozbyć się znienawidzonego policjanta, przeszkadzającego im w
pracy wywrotowej, juź oddawna postanowili go zamordować. Celem zaś ułatwienia ucieczki mordercom do Sowietów, weszli w kontakt z Mińskiem.
Po

zamordowaniu

u Prezyden-

ta Mościckiego.

postulaty.

unie-

Iwaszkiewicza.

sprawie

Sto-

kim i sen. Szereszewskim. Delegacja
przedstawiła Panu Prezydentowi swoj

„Hurtkėw“.
w

żydowscy

W

zamordowania

PAT.

dniu dzisiejszym
delegację kupców
żydowskich
na czele z pos. Wislic-

tele:

został

20 X

Praw-

WARSZAWA, 20 X. (żel wł. Słowa)
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w

TAS SUITES ATA ETO TEKSTAI

Sladami

MRZNADWZERSZWICNY5 OORĘEIRENWNJ

— w Wiedniu niema
Habsburgów. -Napoleonidy urobić uległego jak ba*
ranek H:bsburga.
Niema się nawet kogo żenować
Ani słowa: wźruszająca postać.
Czteroletniego roi de Rome przy*
wieziono do Wiednia — i zaczęto z Ale bokater—żaden. Swoją drogą —
niego urabiać Habsburga. To był cel jak wyraził się któryś z recenzentów
Metternicha. Początkowo udawało się.. wiedeńskich —
wart - był lepszego
с
Już gdy miał lat dopiero piętnaście losu i lepszej sztuki.
zadano
mu
opisać żywot i czyny
*

Szarauskas.

możliwiony.

lokalna

sądowych.

zerwane

ster spraw zagranicznych, minister wszystkich szkół lwowskich
nabo- objektów tego samego typu, jakich
Skarbu oraz generalny inspektor sił żeństwo żałobne za duszę śp. So: Ti gas do aktów terroru w roku
zbrojnych.
biańskiego.j Pogrzeb odbędzie się w

REVENANT".

maj.

Hawanie.

kością 98 mil na godzinę. Barometr szybko spada.

w
sprawie mordu
bursy o z dochodzeniem
dotyczących obrony państwa i Opra«
dokonanego
na
osobie
ś. p. Sobiń:
trzy
kroki
od
płonącej
latarni
jeden
№ została
zgubiona w niedzielę
w M cowywanie wytycznych dia organizoz
nich
wystrzelił,
poczem
obaj
zbiegli
skiego
organa
policyjae
przeprowakościele Św. Michała
lub na ul. m wania sił państwa w tym celu,
Ko na wzgórze
dziły
ubiegłej
nocy
i
dzisiaj
rano
św.
Jacka
i
zniknęli
w
@ Zarzecznej, Uczciwego znalizcę upra* pg mitetowi obrony państwa przewodnidzielni:
polu. Oprėcz“tych dwuch naocznych szereg rewizyj w rozmaitych
= sza się o odniesienie do Adm, «Słowa» M czyć będzie prezydent Rzeczypospoświadków, którzy sżii za sprawcami cach miasta. Podczas jednej z takich
lub 'w jego zastępstwie Prezes zamachu przesiuchano kilku wycho- rewiżyj na ulicy Bema znaleziono w
0R6823%06500009009000990000000900 litej
Rady Ministrów.
W sktad R O. P, wanków bursy,
którzy wracali do mieszkaniu zajmowanym przez trzech

„UN

oddziały strzelców

handłowa towarzystwa telegraficznego donosi, że na
Skutek huraganu
utraciła wszelkie połączenie ze swoim oddziałem
w
Havani:.
Dapesza
otrzymana
na krótko przed zerwaniem połączeń telegraficznych donosi,

miejscu przesłuchano Świadków wy:
padku
dwuch wychowanków bursy,
którzy szli tuż prawie za sorawcami
mordu.

rego wejdzie rożpatrywanie zagadnień, dwiich

wejdą
minister spraw
wojskowych,
miniminister spraw wewnętrznych,

kierował

huragan w

wodnictwem p. marszałka Pilsudskiego posiedzenie Rady Minstrów na
którem uchwalono m. in _ projekt ków, jeden w czapce, drugi w kaperozporządzenia Prezydenta Rzeczypo - luszu z kołnierzami palt podniesiony- piątek 22 bm. o godz.9 rano.
spolitej o utworzeniu komitetu obro- mi do góry i postępowali za p. SoRewizje w mieście,

H000604006004665545600646145060653

zbiorowe

któremi

członkowie Rady
niczej.

WARSZAWA,

JACKSON VILLE, 20.X. PAT. (Fioryda) Z Havanny donoszą, o niezwykle gwałtownym huraganie, który pędzi z południa na północ z szyb-

zaakcentować,
dużo
spraw

państwowego

w

odbywały

PZAZAZZAZA

trzeba
Wilejce

października

rynnu wewnętrz-

sownie do porozumienia z p. Prezesem
Rady
Ministrów
p. Minister
Sprawiedliwości Meysztowicz powołał p. Bronisława
Hotczenskiego i p.
Jana Kantego Piętaka, radców prawnych w prezydjum Radv
Ministrów
w charakterze
radców nadzwyczaj:
nych Rady Prawniczej.

oddziały kulomiotowe,
personel
wychowankowie bursy, którzy faktycz= W manewrach brała udział piechota,
sanitarny,
siostry
miłosierdzia
oraz
inne
części
wojskowe,
biorące
zwykle
nie szli za państwem Sobińskimi zeudział
w
działaniach
wojennych.
znają, że parę kroków przed nimi
bezpośrednio
za
Sobinskimi
szło

sferyczne, wysokie
snopy swiatła i kilkakrotne nalegania kuratora, któ:
magnetycznego biado-żółtawego wspa* ry czuł się tem skrępowany, osłonę
że
niały przedstawiały widok na zachod: cofnięto, pozostawiając jedynie postezmieniło się na lepsze. Najpierw od- niej części nieba. Widnieją dzisiaj w runek policji mudurowej przed kuradanie pod opiekę
siostrom zakonni- okolicach Swira skutki tej burzy w
torjum i przy ulicy Królewskiej, Po:
com tak waznych dwóch
placówek, posrywanych dachach,
połamaaych i licjant, który pełnił
służbę na ulicy
jakiemi są ochronka i szpital jest wywróconych drzewach z korzeniami w Królewskiej w dniu wypadku znalazł
faktem bardzo doniosłym i pociesza- powalonych
ogrodzeniach i plotach' się natychmiast po strzale na miejscu
jącym. Następnie przyjazd do tuteisze- u domów.
ATR
zabójstwa i pierwszy podją:
pościg.
Z radością
w naszej

17 go

Natomiast trzej kowieńskich

ma potrzeby

nikacji zamierza podobno zarządzenia
wydawać co pewien czas
& tem, że
najbliższe
takie zarządzenie
będzie
wydane w sobotę 23 b. m.

Rosji w Ameryce.

Be

żyć się do Jej stóp.

Zagłę-

polskiei

ciętnie dziennie w poprzednim okresie do 19 b.m. Ministerstwo Komu:

„MOSKWA, 20.X PAT. Komendant sił morskich
związku sowietów Mukrowicz oświadczył, iż tlota bałtycka Rosji Sowieckiej jest już silniejsza od flot
wszystkich państw bałtyckich i Niemiec razem wziętych. Podobnie flota czarnomorska Sowietów jest siiniejsza, miż floty państw šrėdziemnomorskich.

zwróciła jednak na to uwagi,
przy«
puszczając, że są to wyłącznie
wy:

rzowi
szpitala
Doktorowi Olszew— Trąba powietrzna.
Przeszła
skiemu, siostrom
zakonnicomi ks. tędy trąba powietrzna
о niezwykłej
dziekanowi Śnieżce, którzy nie żału: sile. Wichura rozpoczęła się nocą
jąc starań
połączonych
z wielkiemi dnia 15 paź. o godzinie drugiej, przy
trudnościami, doprowadzili tak ważny zupełnie pogodnem
i gwiazdzistem
plan do urżeczywistnienia. | dziś, niebie. Szalejący żywioł stopniowie
ci biedni chorzy. nieszczęśliwi, mo* się wzmagał
i doszedł
do
najwięgą korzystać
każdej
chwili,
aby kszego napięcia
o godzinie
pół do
rzed
tronem
Najwyższego
złożyć czwartej nocą. W tym czasie poczęło
swoje bóle i prosić o zmiłowanie.
niebo się zasłaniać olbrzymią chmurą z
Na kaplicę
przeznaczono
duży, ustawicznemi
błyskawicami
niezwy*
jasny, świeżo odremontowany pokój. kłemi w tej porze.
Napięcie wiatru
Matka Boska Niepokalanie Poczęta było tak silne, iż szyby w
oknach,
umieszczona w Oltarzu
tonie w ży- budynków wystawionych na wietrze,
wych kwiatach i zieleni i okiem ko- niedotrzymywały naporu, pękały i wychającej
Matki obejmuje wszystkich latywały
z dźwiękiem. Niezwykłej
chorych, kiórym siły pozwalają zbli: wichurze towarzyszyły zjawiska aimo-

wagony

nego, z wyjątkiem wywozu
do kra:
jów południowych. Według otrzyma:
nych prowizorycznych danych zostało
skierowanych.
w dniu
19 b.m.
na
rynek wewnętrzny do tysiąca
wagonów ».ięcej, aniżeli wypadało
prze-

po którym

SWIR.

wszystkich

kania, mieszczącego
się w bursie
Grunwaldzkiej położonej na wzgórzu
przy ul. Królewskiej, w miejscu nie:

na L. O. P. P. okazał się kli do Bursy.

placówki należy się nączelnemu leka-

ko:

górnosląskie
przeznaczone
dotychczas do przewozu węgla na eksport
były
załadowane węglem
przezna-

ratora Sobińskiego

wydajne.

19 b. m. we

biach węgłowych

wžWilejce bardzo ożywiony, a więc
kurator Sobiński trafiony
PARYŻ 20,X, PAT. Dzienniki donoszą z Moskwy, że Rada komisakaplica. Dnia 16 b. m. odczyty, zbiórka uliczna, Ioterja. za« kulą Ś. w p. okolicę
ucha natychmiast ży rzy ludowych postanowiła wysłać do Ameryki komisję, mającą przepro
odbyła
się pierwsza
msza św. w bawa ludowa, bal w Klubie Urzędnicie zakończył. Małżonka p. Sobińskieświeżo otworzonej
kaplicy w tutej- czym. O ile mozna
wnosić z ruchli- go widziała przed strzałem, że z tyłu wadzić rokowania w kwestji długów.
szym szpitalu.
wości Komitetu plony na L, O.P. P. za nimi postępowało kilka osób, nie
Manewry strzelców w Kownie.
będą

ministerstwo

munikacji wydało zarządzenie, aby w

uregulo-

— Nowa

Podziękowanie
od całego społeczeństwa
za utworzenie tak ważnej

we-

do
tor Sobiński o godz. 18 min, 30 wra- ministra Stressemana stwierdza, że już w odpowiedzi na wniosek
Jouvenela
zwrócono
ze
strony
niemieckiej
uwagę,
że
wszelkie
próby
cał z małżonką 7 kina Palace przy
ul. Legjonów we Lwowie do miesz- wznowienia sprawy stabilizacji niemieckiej granicy wschodniej oraz łącze-

zabudowanem

prosił o wyrok

miał

wamią granic wschodnich

ście kroków przed furiką ogrodową,
prowadzącą do mieszkania żona, ku*

uniewinniający.
Po tych przemówieniach przewód
sądowy
został zamknięty i sąd
udał się na naradę. O godzinie 3:ciej po
południu
ogłoszony został wyrok uniewinniejący. Zebrana licznie publiczność
w
sali sądowej przyjęła wyrok przychylnie.
—

szkolnega

kuratora

niemieckie.

BERLIN, 20 X. PAT.
Biuro ' Wolfa ogłasza urzędowe zaprzeczenie
dwuch wiadomości podanych przez prasę zagraniczną: jakoby
rząd niemiecki nosił się z zamiarem zwołania międzynarodowej konferencji finausowej w celu przeprowadzenia
programu
w Thoiry,
oraz jakoby rząd

Lwowskie:

20,X. PAT.

Szą następujące

Terlikowskiego, który w

analizę ' panujących

Niepodległość

Zaprzeczenie

gu szkolnego $.p. Sobinskiego dono-

niami złożonemi w czasie śledztwa. Św. św. ks senator Żebrowski, pułk.
oskarżonego,
Hanicz, rtm, Czeczułowicz mówili o dodatniej
działalności
który przyczynił się w dużym stopniu do zahamowania anarchji w powiecie Grodzieńskim.
W trzecim dniu rozpraw sąd wysłuchał mowy prokuratora popierają-

obrońcy adwokata

okręgu

bójstwie

wie oskarżenia w zeznaniach swych wnosili dużo sprzeczności

cej akt oskarżenia oraz mowy

'kvratora

WARSZAWA.

Grodno, 20 go października,
W

polityczny we
Lwowie,

Proces ordynata Jana Bispinga.
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КОСО

listy—a za każdym razem
żył się do kominka,
wą i mówił nam: |

gdy

zbili-

uściskał cesarzo*

— Nie smućcię się; miejcie do
mnie zaufanie, Czy to ja zapomnia.
łem mon

metier,

rzemiosła

wojenne-

go? Jak sądzicie?
A biorąc czule w objęcia żonę
cji, co go stopa
nieprzyjacielska nie synem powtórzyi mu kilka razy „Pój- gwardja narodowa,
la garde natio:
raz powtórzył:
jeszcze
tknęła — po tylu
zwycięstwach. Ni- dziemy dać w skórę ojczułkowi Fran- nale. Wyszedł do mniej cesarz
trzyjeszcze raz
Jadę
—
pobatożyć
gdy jeszcze nie było w Paryżu takie- ciszkowi* i uszczęśliwiony był i mając na ręku króla Rzymskiego, papę Franciszka
Niezadiupiacz.
Nie
,
o przestrachu. Co stało się z armją? śmiał się na głos, że dziecko tak do- mając przy Sobie cesarzową i nas go wrócę.
ojska
sprzymierzone we Francjil brze za nim powtarza.
wszystkich.
Oznajmił iż . odjeżdża
Co przeciwstawić tej straszliwej in- - "Po obiedzie wezwał do siebie stanąć na czele armji; żegnał się;
*
wazji? Aby kto myślał o obronie—nie księcia de Neuchatel. „Siadaj tu, opiece gwardji narodowej
Paryża
Salon krėlowej Hortensji w Pasłychać!
Berthier — rzekł wskazując na stół oddawał stolicę oraz to, co ma najryżu. Wszędzie stosy szarpji, bielizny
„„Jestem na mszy w Tuileryjach— przykryty suknem zielonem. Trzeba droższego, małżonkę i syna.
opowiada la reine Hortense, Przybie* nam rozpocząć na nowo
kampanję
Wzniosły
się entuzjastyczne o: dia żołnierzy, bandaży. Jest 28 marca
ga do mnie księżna de Montebello i Włoską”. I przez dobrą godzinę dy- krzyki, Entuzjazm — pisze królowa 1814-go. Wpada służąca i alarmuje,

a
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KURJER ZIEMGOSPODARCZY
WSCHODAICH

' Nieurodzaj w powiecie
|
Oszmiańskim.

niło, że powiatowe

związki

komunal-

ne mogą opodatkowywać wszelkiego
rodz:ju grunty tylko w formie do-

nie przekracza 7.200 zł,

sobę podatek zostaje
stopnie.

postaci
dodatku
do
pań:twowego
podatku od nieruchomości w wysokości 25 wzgl. 50 proc.
— (0) Egzekucje
podatkowe.

/
,

|
|
,

1

/

/
,
/
(

nym

Bankom

państwowym

ciężkiego

stanu rolnictwa i wszczęcia kroków
celem zapobieżenia ciężkich skutków
tej klęski dia rolnictwa, a mianowicie

_

‚

prosić.
a) o odroczenie wszystkich ciążą-

>.

na rolnikach

powiatu

skiego kredytów

Oszmiań:

siewnych—do czasu

reali:acji zbiorów w roku 1927,
po
skonwersowaniu wszystkich pożyczek
w jedne, a to dla uniknięcia niedo:

godności
aman

wynikających

weksli;

b) o udzielenie

z

częstych

kredytu na zakup

żyta niezbędnego

dla

narji i dla potrzeb

opłaty

ordy-

dworów

do przyszłych

zbiorów,

nem.

rocznej

na

czas

c) o osiągnięcie pożyczek ż termispłaty

dla

opłacenia

krėikoterminowych pożyczek, zaciąg"
niętych pod presją okoliczności dla

stania z wszelkich

W

niedługim

czasie,

nistrów ministerjum

na

spraw

Radę Mi-

CZWARTEK

ją dotyczyć zarówno osób zainteresowanych, jak i właściciela
i administratora domu.
Koła rządowe są przekonare,
iż
wydaniem zerządzeń represyjnych potrafią rozwiązać najirudniejsze zagadnienia ekonomiczne,
;

Rokowania

6 m. 57

Zach. at. o g.

На

Jutro

s

н

A

) S

tylko w ostateczności na
gdyż większość majątków
uregulowanych

hipotekę,
nie ma

hipotek*.

INFORMACJE.
Zniżka

podatku

Ministerstwo

obrotowego.

Skarbu

przesłsło do

Ministerstwa Przemysłu i Handlu projekt rozporządzenia w sprawie obni:

żenia podatku obrotowego, ściągane:
go od hurtowników
z 2 na 1 proc.
0 žaopinjowaniu projekiu przez mi-

1
1

Zgoda

ta

nietylko

goto-

wa przyśpieszyć, ale także doprowadzić do
pomyślnego zakończenia rokowania. Dotychczas obrądowańo w dwuch komisjach: w
komisji dla spraw wjazdu i osiedienia, oraz
w komiscji cłowej.
W pierwszej komisji z naszej strony
niema

żadnych

żądań,

istnieją jedynie

żąda-

nia niemieckie i nie było sposobności uzySkania dła nas wzajemności.
Wobec tego
komisja tą nie mogła dojść do załatwienia
tych spraw,

gdyż

żądania

nasze

koncentrują

się w komisji cłowej,
Delegacja polska zaproponowała wspól
ne posiedzenie obydwuch komisyj, a to celem znalezienia zrównoważenia obustronnych

winno być dołączone

GIEŁDA

Spraw

Dewizy

1926

Tranz.

Dolary .
Holandja |

šwia-

| SW

Pochmurno, śnieg,. mglisto, w

wydał

do

okólnik, aby
wszystkich
starostw
przyjmowanie interesantów odbywało
się życzliwie i sprawnie, ponieważ
dotychczasowy
stosunek
urzędów
l instancji,
które są bezpośrednią

władzą wobec ludności,
niewłaściwy.

jest

Sprz.

9,00
360,—

rozkazu władz

często

MIEJSKA

dniu

wczorajszym

ministerjalnych

Pierwotnie

niemiecka delegacja

to żądanie odpowiedziała

odmownie.

Kupno.

9,02
360,95

4380

8,98
361,85

Paryż

26,50

26,56

26,44

174,15
127.30
38,50

174,58
127 62
38,58

173.72
126.98
38.41

9.00

Praga

Belgja

_

9.02

27,72

Szwajcarja
Wiedeń
|
Włochy

43.58

8.98

2678 _ 2666

25,54 _ 2560 _ 25,48 -

Stokholm

241,25

241.85

240,65

Papiery wartościowe
Pożyczka dolarows 72,50 (w złotych 643,50
а
kolejowa
8788 — 87,88
$ pr. pożycz konw.
4550
45,50 —
pr. pożyczk, konw,
=
=
—proc. listy zast,
ziemskie przedw,

36—

——

—

+

na 4 ty kwartał, w którem obniżka ta

, Nię została uwzględniona.

Podatki

na nieużytki rolne.

Niektóre powiatowe
związki ko:
munalne na terenie b. zaboru
rosyj-

skiego postanowiły obłożyć samoist:
ny

nym
podatkiem
nieużytki
stawiły odpowiednie sumy

-ny
*

dochodowej

rzów

swoich

budżetowych.

rolne
i.
do stro:

prelimina-

Przeciwko

temu

wystąpiło ministerjum spraw wewnętrz-

mych i specjalnym okólnikiem wyjaś-

że aljanckie wojska
:

rogatki

Paryża

| pola bitwy.

|
i

tuż, luż.. że pod

przybywają

ranni

z

Dnia poprzedniego — opowiada
rólowa Hortensja — spędziłam cały

wieczór

u

akurat

cesarzowej,

która

tyle

wiedziała o wszystkim,

co i

ja. Grałam w wista z p. Talleyrandem
i panem Molć. Żartowaliśmy swo-

1

bodnie z przewidywań, że Paryż mo

że być zajęty przez wojska

jacielskie.
Od
„

zdrowia

miesiąca, dzień

nieprzyь

w dzień,

dla

wyjsżdżałam na spacer konno.

DP

yjcchaiam na bulwary jak zwykle—
i od razu miałam potwierdzenie
nowiny przyniesionej mi przez służącą.
' Mnóstwo rannych. Odsyłano ich do
Wersalu. Ze sciśniętem sercem wróciłam do domu.

Cesarzowa

nistrów. Królowa
ta wiadome jest

udaje się na radę miHortensja
z wielu

(co zresznajwiaro-

Został przyjęty wniosek Magistratu
sprawie

przeniesienia

niektórych

1926 r. do innych.

Sprawa

chsrakter wyłącznie

formalny wobec

z

pray.

ta miała

budżetowych.

Komisja

upływający

uchwaliła

prze-

dnia I listopada

pobierania

opłat dodatko-

wych za erergję elektryczną na
dusz pomocy bezrobotnym do
1.go stycznia 1927 r.

danie
atrywar
Das
gia s AA
Ba Śliz
+-4.„,
p
Siiznia
J.
DO
wania za baty, użyje: przez Magist.at

dla promu. Sprawa d.tuje się rokiem
bolszeinwazji
1920, gdy w czasie
1а
wickiejiej prom przy mzjąiku
p. Šilznia

przy

mošcie

S

na

ojciec

„papa Frangoi:*,

— Pozwól
sobie,
siostro,
ma wraz z ks, Metternichem.
godniejszych źródeł) zaklina ją aby
stolicy nie opuszczała — choćby ze soeur, zwrócić uwagę, że tracisz koOczywiście wymówienie się od
względu na fatalne wrażenie, które ronę. Widzę, że zdaje się ciebie nic „deportacji* na Elbę przyszło mal10 sprawi, Jej obecność doda ducha to nie kosztować.
żonce zwycięzcy z pod Marengo
i
obrońcom Paryża. To jej obowiązek.
Cesarzowa Marja Ludwika zbliżyła Ausierlitzu — bez trudu,

A zresztą w Paryżu bezpieczniej; mo- się i rzekła zniżając głos:

że inaczej „wpaść w ręce wojsk. nie-

przyjacielskich,

—

Może

masz

rację, lecz taka za-

padła decyzja. Jeżeli cesarz może
Przyszedł król Józef. Słuchał, ale mieć pretensję do kogo, to tylko nie
sam nic nie mówił. „Niewątpliwie do mnie.

"Tak

toczy słę Historja,

Ge...
=

oraz

przy-

-

r

Po ostatecznem zlikwidowaniu spra'
wy, podamy dalsze szczegóły.

W sprawie tej dowiadujemy się
iż sprawcami napadu byli mieszkańcy
okolicy, których nazwiska z powodu
p ow 'dzonego śledztwa narazie ujawnić ne możemy.

Possiczą gminy Olkienickiej na mieszkafica

tejże wsi

skiego

Izydora.

nicjakiego

Jankow-

Od dłuższego już czasu policja
Stałem miejscem zamieszkania jego
Śledcza starała się wpsść na trop b;ła ul. Parkowa Nr. 9.
|
Badahy przez władze śledcze przynieznanego
złodzieja _ włamywaczz,
który dokonał całego szeregu dużych znał się do wielu kradzieży, wskazukradzieży z włamaniem,
przyczem
zawsze posługiwał się tym
samym
systemem, 4 jak to zostało ujawnia
ne

podczas

badania

miejsc

jąc miejsca
gdzie
sprzedał
rzeczy
skradzione.
Wyjaśniło się, że w roku zeszłym
podczas „roboty na Antokolu
Ciu<

włamania

temi samemi narzędziami.
wacz ten umiał tak zręcznie

Włamyzacierać

lutowicz

przyłapany

został

w

sklepie,

jednak d-ięki odwadze i przytomnopo sobie ślady, że władze śledcze ści umysłu zdołał zbiec po walce, z
e
wprost
nadzieję
wykrycia której wyszedł zwycięzcą, raniąc cięż:go.
ko gospodarza sklepu i stróża,
Jak zawsze prawie pomógł traf:
Ciulutowicz
oświadczył
badająW dniu wczorejszym bandyta ten, cym fnnkcjonarjuszom
policji śledjak się potem okazało Juljan Ciulu- czej, że przez cały czas był w Wilwsi,
towicz schwytany żostat
w malinie nie i nie ukrywał sięna
złodziejskiej przy ul. Tramwajowej, przypuszczano.
podczas snu kamiennego
po libzcji.

Przytrzymanie litewskiego przemytnika.
KOP'u

Rynkont

przytrzymali

Szostak,

żoł-

Kto

dziś powinien zgłosić się do komisji
dunkowej.

Do I Komisarjatu, m eszkańcy ulic:
Niemieckiej Nr 13 (Mkołajewsii 2), 15 (Mi- "W.
kołajewski 6).

15, 17

i 19;

Nr 3.5, 7,9, 11 i 3,
Do

II Komisarjatu,

zauł.

Ы

mieszkańcy

wa, Lipińskiej, Kulba,

Walko, Siekierskiego,

przemel-

III Komisarjatu,

mieszkańcy ulic:

Do

IV Komisarjatu,

mieszkańcy ulic;

Nr 11, 11-a, 13, 15, 15:a, 23,
Pohulank! Nr 19, 20, 22,

Krzywej, prawa strona od Gedyminowskiej
do Chiebowej, Chlebowej, prawa strona od

ulic;

Wąwo-

Stanbrowskiego,

zauł.— posesje:

straży gra-

Do

Pobułanki
27, 29, M.

25,

Lidzkiego

Szkaplerna Nr 77 (róg Wąwozów),
zowy

jak wiadomo

nicznej, uprawia ten proceder już od
dłuższego czasu.
Zatrzymanego odesłano do dyspozycji władz administracyjnych.

stałego

Krzywej do Zielonej, Zielonej. prawa stro*
na od Chlebowej do Sołtańskiej, Gedymi-

Popo-

Sakowiczą, Agiejewa,

Krywokiszek i Zygue

nowskiej,

lewa

strona

od

Krzywej

(prawa strona), Zaułek Nr4 (prawa strona)

taniskiej, Sołtaniska,

lewa strona

Nr

dowej,

do Sołtańskiej,

do Soł-

od Gedy-

Tlia i DAŃ

ZE

FU

PA

Ke

prawa strona

Chlebo:

Magisira wej, lewa strona od Towarowej do Zieicnej,
Poczepko,
Daleckiego,
dorowicza,
(lewa stro: Sołtaniskiej, [ewa strona do Granicznej, Zie:
m. Wilna, Czułkowa i Karpowa
Ila), Orzechowa ul. (lewa strona)— posesje; lonej, lewa strona do Chlebowej do Sołta
*
Kowalewskiej, Fiodorowa, Lawinsklej i Za- niskiej.
Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic.
bielskiej, Orzechowa ul. (prawa strona) —

pocie: Asai
w przeježizi

Audi

Ane as Nowogroazkiej Nr 77, 79, 81, 83, Rozbrat
- Nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
>),

ski Nr 11.c, 79, 80 i pos. Bondara, Beli-

m. Wilna
ursądzenia

Antokolskim.

promu

Wyioczona

gielska 11), 14 (Turgielska 13),
15), 18 (Turgielska

ska

16 (Targiel-

26,

Piostej

Nr

1 i 3,

zauł,

Krawieckiewo

przez p. Śliznia sprawa sądowa przezostała

Magistratowi

rozstrzy-

na korzyść powództwa,

IECz

Trakt Batorego od Nr 84 do 10102 wiącznie i

SS SSSR
ENA

STT
TMN

zycze. š (Żel

owskiego

MS

Bystrzyckiej

drogi

lewa sirona,
na do końca.

17).

1—16)

— — (y) Mianowanie

_ podofice-

rów zawodowych: DOK. Il otrzy.
lona, Komisja finansowa, zgodnie z
roz:
mało
z Ministerstwa Spraw Wojsko7-miu,
lat
od
m
dzieckie
wnioskiem komisji technicznej, uchwa- ciem i przyjęcia codziennie od g. wych okólnik, w którym zarządza się
poczęła
liła sumę odszkodowania za użyte O-tej do 10 tej rano.
by [podoficerów
którz.
w r. 1920
baty ustalić w wysokości 1425 zł.
Kierownikiem Stacji jest Dr. W. zamianowani zostali prowizorycznymi
Towarzystwo „Domu fiimu
pol- Szuniewicz, Konsultantem Pr. Dr. W. podóficerami zawodowymi, a którzy
odszkodowania

nie była

okre: Śtacja Nr.

z

— (x)

datek miejski od wid>wisk pobierany

nad niemowlę-

7 Opieki

Zmiana

SZKOLNA
języka wykła:

został w wysokości 10 proc., nie zaś dowego w semin. prawosławnem.
40 proc, które obecnie Magistrat po- Ministerstwo Wyznań Relig.i Ośsie-

Pub!. wydało ostatnio

biera z filmów krajowych. Komisja fi- cenia

nego Kruka, Komisja Finansowa

na wej,

ostatniem swojem posiedzeniu uchwa-

liła zniżyć na czas istnienia
obywatelskich
opłaty
ksłąg archiwalnych w
skania
obywatelstwa

Komisyj

za odpisy z
sprawie uzy*
polskiego
z

w czasie od 1 listopada

grudnia

r. b. włącznie,

-w

Przyjęcia

w

Przychodni

przeciwgruźliczej.
Od
b.m. w Poradni Wil. T-wa

dotychczas

zawodowymi

rzeczy<

wistymi nie zostali, —mianować

pod-

oficerami zawodowymi w myśl obo:
wiązującej ustawyo prawach i obo:
z prawem
31 II 1921

starszeństwa

referacie

z

dniem

r.

— () Lokale dla podoficerów
i oficerów. D. O. K. lil. otrzymało
z ministerstwa
spraw
wojskowych
rozkaz, by na terenie poszczególnych

garnizonów gdzie dotkliwie

daje się

odczuwać brak mieszkań dla rodzin
oficerów i podoficerów zawodowych,

zarząd koszar

dążąc do rozwiązania

kwestji mieszkaniowej
zezwalai
na
wykorzystanie wszystkich
wolnych,

wżględnie zbędnych lokali, "będących
pod zarządem administracji wajskowej na mieszkania dla oficerów ipo»
doficerów zawodowych. Pierwszeństwo w danym

wypadku

mieliby po.

doficerowie i oficerowie żonaci i posiadający rodziny

złożone

— 6) Służba

Się do wysługi lat.
Spraw

wojskowych

rządzenie,

z 4 osób.

w P.O.W. zalicza

by służba

niepodległościowych
Polskiej Organizacjj

Ministerstwo

wydało

rozpo-

w formacjach

"w szeregach
Wolności zali:

czaą

była. jak służba w

osób

zostających obecnie

innych

sze-

regach armji. Qdnosit się torówniaż do
państwowej,

które

na służbie

o ile chcą uzy-

skać odpowiednie prawa skierować
się muszą do właściwego P. K. U.
— (у) Samolot związku strze-

leckiego. Związek Strzelecki chcąc
rozwinąć akcję w kierunku przysposobienia wojskowego w dziale wojsk
lotniczych przystąpił do zbiórki na
rzecz własnego samolotu, kióry według obliczeń kosztować będzie około 80000 zł. Skiadki na ten cel przyj:

obwodowe

strzeleckiego.

związku

UNIWERSYTECKA
wojskowym Magistratu (ul. Domini- "
— Statystyka dypiomów Unikańska 2, pok. Nr. 14), w godzinach
wersytetu
Stefana
Batorego.
od 9 do 13,
Winni niezastosowania się do Wobec pominięcia przez przeoczenie
niniejszego
ulegną w myśl art. 87 w sprawozdaniu wygłoszonem na

do 500 zł., iub aresztu do 6 tygod18 ni, względnie obu karom łącznie.

dnia
Przeciw-

względów

do 31 mują komendy

111/2 zł, za każdy odpis do 31/2 zł.,
wspomnianej ustawy, karze grzywny
a dla niezamożnych bezpłatnie.
—

różnych

podoficerami

zarzą- wiązkach szeregowych i podoficerów

dzenie,
mocą
którego wykłady w
poszczegól- nansowa propozycję tę uchyliła,
w Wilprawosławnem
seminarjum
Podanie
zastępców
przewodni:
spraw na zebraniu przewodniczących praca nych
wyższych
urzędników pewna
w jęży*
odiąd
będą
się
będzie mogła raźniej postąpić.
w nie odbywać
do
tego. stopnia,
że czących Komisyj obywatelskich
Dr. Diamand powrócił dnia 18 bm: do konsternacja
ku
białoruskim
i
rosyjskim.
2
krótko potem w korytarzach Magi: sprawie zwiększenia wynagrodzenia
Berlina.
Nadmienić należy, iż wykłady w
zostało
przyjęte
przychylnie.
Jak
się
straiu rozeszła się pogłoska, że preseminarjum odbywały
KRONIKA MIEJSCOWA. zydent m. Wilna p. Bańkowski za- okazuje, budżet tych komisyj, obli- pomienionem
się
dotąd
w
języku
polskim.
— (t) Tryb pobierania podatku mierzał złożyć swój urząd
na ręce czony początkowo na 34000 zł., jest
nierealny
i
suma
wyJatków
wyniesie
komunąlnego od budynków.
Mini- p. v. prezydenta Łokuciewskiegc, lecz
WOJSKOWA.
sterstwo Spraw Wewn.
w
porozu- jedynie pewna grupa radnych
pow- przeszło 100000 zł. Wobec tego Ko— (x) Porządek
kontroli remieniu z Min.
Starbu
ustaliło, że strzymała p. prezydenta od wykona: misja Finansowa uchwaliła przy spo21122
b. m.
dn.
w
zerwistów
uwzględbudżetu
nowego
rządzeału
podatek komunalny
od budynków nia tego zamiaru.
W dniu dzisiejszym mają się stawić
nić
powyższe
podanie
z
tem,
żeby
na obszarze
gmin
miejskich
może
Jak się okazało później, pogłoska
do zebisA kontrolnych
rezerwišci
być pobierany w roku 1927
(i w la: ta była pozbawiona
podstaw, mimo zwiększone wynagrodzenie było wy- według następującego porządku:
płacone,
licząc
od
dnia
1
październi.
"ach nestępnych sż do odwołania) w to jednak na
daień
wczorejszy
na
Zamieszkali na. terenie i komisaka r. b.
Podanie zespołu „Reduta*
w rjatu—1893 r. od litery A do L wiącz———————————
005
S
sprawie subsydjum zostało uchylone. nle; na terenie III Kom. 1802—1893
dlatego — „dodaje królowa
Horten(X Powrót v. prezydenta r. od litery A do | wł.; na terenie V
Cesarzowa miała wyjechać
tejże
sja — że za Cesarstwa nie było zwy: j eŚzcze riocy. Nie zdążono wszystkie- z Warszawy. W dniu wczorajszym Kom.—1893 r. od lit. A do Z włączczaju zwracać uwagi na to, co mó- go do podróży przygotować i wyjazd v. prezydent m. Wilna p. Łokuciewski nie, W dniu 22 b. m. zamięszkali na
wiły kobiety o polityce, poczytując nastąpił z Tuileryjów
z Warszawy,
gdzie brał terenie III Kom — 1891—1892 r. od
nazajutrz 29 powrócił
to za czczą i bezmyślną gaaaninę“.
marca o jedenastej rano. Gdy chciź- udział w posiedzeniu Rady Polsk, litery K do O wł i ra terenie V
Kom. —1891 r. od lit. A do Z włącz.
Cesarzowa wychodzi,
Królowa no małego króla Rzymskiego wypro- Dyr, Wzaj. Ubezpieczeń.
:
Hortensja czeka w salonie
na decy: wadzić z pokoju, jakby tknięty przenie,
— (x) Nowy sposób łowienia
Komisje znajdują się: dła li li
zję rady ministrów. Chodziło jej o czuciem, niechciał zanie wyjść. Cze- psów
przez
hyciów.
Komisarz
oznajmienie co rychlej jak rzeczy sto- piał się za uszaki wołając: „Niechcę Rządu na m. Wiino przesłał w dniu Komisarjatu przy ul. Ostrobramskiej
ul. Datmiją matce, byłej cesarzowej
Józefinie, ja z domu, niechcę!l“.
Trzeba
bylo wczerajszym do Magistratu m. Wilna 5; dia Ml i IV kom. przy
przy
mieszkającej w Malmaison,
a która wziąć go na ręce i wynieść beczące- pismo, w którem zaleca wprowadze: nikańskiej 2 i dia V i VI Kom.
eni przypuszczała, że sytuacja jest go jak rźnięty.
psów przez ui, Ponarstiej 54,
łowienia
nie
sposobu
tak poważną.
— (x)
Powtórna
rejestracja
W Ramboillet,o 48 kilometrów hyclėw za pomocą siatki, nie zaś
Rada ministrów trwa długo. Na- od Paryża, dokąd cesarzowa
roczn. 1906
Magistrat m. Wilna
Marja jak się dotąd praktykuje, na pętle.
reszcie — wraca cesarzowa,
a z nią Ludwika przybyła z królem
Zmiana ta ma na ceiu zapobieże- wydał w dniu wczorajszym obwiesz*
Rzym*
wchodzą do salonu le roi Joseph i skin w pierwszych dniach kwietnia, nie męczeniom łapanych
zaznacza,
że w
zwierząt, czenie, w którem
kancierz. Cesarzowa niemogąc ukryć objęli straż pałacową żołnierze armji oraz tak
art.
22 Ustawy o powszechczęstym
nieuzasadnionym myśl
zadowolenia, lecz bejaźliwie spieszy rosyjskiej. Cesarzowa Marja Ludwika zbiegowiskom cieka wych.
nym obowiązku służby wojskowej
wyrecytować:
miała jedną tylko ciężką troskę: żeby
— (0) Zniżenie opłat na rzecz wzywa się wszystkich mężczyzn uro:
„
— Jadę. Radzę ci to samo uczy- nie kazano jej towarzyszyć mężowi miesta za odpisy archiwalne w dzenych w 1906 r. — zamieszkałych
nić. Pan minister wojny” utrzymuje, na w,spę Elbę. Uniknęła szczęśliwie sprawżich uzyska!
obywatel stale lub czasowo na terenie m. Wilże niema sposobu bronić Paryża.
rad- na, d» powtórnej rejestracji wojsko*
tej ostateczności! W Ramboillet
od- stwa polskiego. Na wniosek

wiedził ją

osoby,

17), 4 (Turgielska 5), 6, Nr 2, 4,6,8, 10, 12,1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17.
w dół ny Nr 2 (Targowa
i puszczony przejął
8 (Turgielska 7), 10 (Turgielska 9), 12 (TurDo VI Komisarjatu, mieszkańcy
ulic:

został zerwany
Magistrat

po Wilji
i użył dla
baty

fikcyjne

fun: —-posesje: Lipińskiej, Kirjanowej, Fiedorowa, minowskiej do Zielonej, Towarowej, prawa
Biebro, Kurniejszo. Czurkowa, Jodkiewicza, strona od Chlebowej do» Orlej, O:lej, prawa
dnia Korzeniewskiego i Proszkado, Szkaplerną strona od Towarowej do Ogrodowe, O3ro-

t

suma

Pod

Na to królowa Hortensja:

tów.

Jsk już donosiliśmy,
w dniu 13
bm. dokonało pięciu uzbrojonych w
karabiny bandytów napadu pod wsią

Oaegdaj w rejonie

dziernika odbyła się vosiedzenię miejskiej Komisji Finansowej:
:
w

na

rządy niezbędne do podrabiania.
Zachodzi podejrzenie że <firma» ta
funkcjonowałą już od dwóch lat i puwzi
w obieg pokaźną ilość falsyfika-

W sprawie napadu pod wsią Posolczą,

-

— (o) Z posiedzenia miejskiej
Komisji Finansowej. Dnia 19 paź:

gnięta

" Ewentualna obniżka podatku obrokomisji cłowej, oraz koKomisja ta przeprowadzać będzie
towego ma nastąpić dopiero w sty- przewodniczących
misji do wjaziu i osiedlenia. Na posiedze: swe czynności”
prawdopodobnie w
e€zniu 1927 roku.
Szybsze jej wpro- niu tem bądzie dana pierwsza sposobność
ciągu
kilku
tygodni.
Е
wadzenie w życie jest niemożliwe ze szczegółowego omówienia całego traktatu.
W związku z powyższem powstaW
czwartek
odbędzie
się
posiedzenie
obywzglęcu na prowizorjum budżetowe dwu komisyj, na którem po uzgodnieniu ła w Mazgistracie wśród

|

stawiony

Ujęcie niebezpiecznego opryszka.

4369

Nowy-York

ciwko

— (x) Rewizja w Magistracie
m. Wilna. W

których

Po uzyskaniu niezbitych dowodów
aresztowano wczoraj trzech głównych
członków tej bandy; Stanisława Macu:

r.

Londyn

dłużyć

Wewnęirznych

do

<lewych» paszportów. Jasnem jest, że z
tego
rodzaju
paszportów
korzystają

była do Magistratu specjalna komisja
wojewódzka, składająca się z dzie»
nisterstwo Przemysłu i Handlu, sta- wpływem
= jednak , niemieckich władz cen- więciu przedstawicieli,
czele z p. skiego" zwróciło się do Magistratu z Jasiński.
nie się on przedmiotem rozważań tralnych delegacja niemiec*a zgodziła się Dzenejewiczem, w celuna przeprowaprośbą o zezwolenie otwarcia w Wil:
na propozycję polską i w pierwszych dniach
Rady Ministrów.
kina z tym warunkiem, żeby ponie
bieżącego tygodnia odbędzie się posiedzenie dzenia rewizji.
żądań.

co

dejrzenie o uprawianie

WARSZAWSKA

20 października
i waluty:

Następnie

URZĘDOWA

polską,

wołania

dectwo
z Magisiratu
lub policji
stwierdzające ilość członków rodziny
na utrzymaniu.
— (x) Termin składania deklaracyj o obrocie. Ministerstwo Skarbu przesłało w tych dniach do Izby
Skarbowej zarządzenie, mocą którego
termin składania deklaracyj o obrocie
przedłużony
został do
dnia
1 go
grudnia r. b.

r. b. termin

Uwagi:

ptaków,

będące w kolizji z kodeksem
się na
ilość członków rodziny na elemienty
karnym i zmuszone z tej racji ukrywać
utrzymaniu, na dowód czego do od- się pod przybranemi nazwiskami.

nierealności pozycji

niemieckie.
opłat
robocizny
i zdjęcia ziemiow nocy przymrozek, tendencja barometrycz*
Bawiący
od
dwuch
dni w Warszawie na: stąły wźrost ciśnienia.
płodów.
członek delegacji polskiej, pos. Diamand,
Suma zaciągniętych
pożyczek nie złożył przedstawicielom prasy następujące
może przekraczać 30 proc. kameral- oświadczenie:
W pertraktacjach e układ handlowy z
nej oceny
majątku i może
być
na
urzędnistosunek
— (y)0
weksle
z odpowiedniemi
žyrami i Niemcami osiągnięto zgodę Niemców na ków
do interesantów. _ Minister
propozycję

tytułu, winni podatnicy podatku dochodowego w odwołaniach powołać

kredytów z jednych działów budżetu

YW mm, ) 28 mil
anójch

handlowe polsko-

zniżki z tego

ra. Józefa Szwengrowskiego i Jana Po.
łujańskiego.
zachodziło poPodczas rewizji znaleziono gotowy
fabrykacji t. z. już towar, bądź czysty jeszcze, bądź wy

godz. 7 wiecz. zwolano
poufne
po mieszkańca Litwy niejakiego Szostasiedzenie
radnych miejskich
bez ka Michała, w czasie, gdy ostatni
współudziału pewnej
grupy radnych przekroczył granicę z Litwy do Polski
opozycjonistów.
z większą ilością Soli,

Wach, mi, o g. 4 m.21.

©Ц о:ё
Urszuli,

wewnę-

tego rozporządzenia ma*

uzyskać

„ Od dłuższego czasu policja śledcza
miała na oku pewną grupę niebieskich

nierze

Korduli Ą.
trznych i sprawiedliwości przedstawi
projekt dekretu p. Prezydenta,
zwra- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu
cający
się przeciwko handlowi mieMeteorologii . 5. В.
Szkaniami.
Represje,
wynikające
z
z dnia 20—X 1926 r.
przekroczenia

zniżony o dwa

KRONIKA

ulg podatkowych.

Zapowiedź walki z lichwą
mieszkaniową.

Aby

Wykrycie fabryki fałszywych paszportów.

znajduje się

więcej członków
rodziny aniżeli jedna osoba,
to za każdą następną o-

datków
do podatku
państwowego.
pzździernika
r. b. Samoistnych
podatków gruntowych Według informacyj ze źródeł miarozebranie członków pobierać im nie woino. Ponieważ zaś dajnych, egzekucje podatkowe rozpo:
Zwią:ku Ziemian powiatu Oszmiań- ustawodawstwo rosyjskie, obowiązu- częte zostaną
dopiero w połowie
skiego.
jące na terenie b. zaboru rosyjskiego listopada.
W
tym okresie bowiem
Na. zebraniu
tem,
po
wszech- dotychczas, zwalnia od podatku grun- przypadają płatności najbliższych rał
stronnem
omówieniu
kwestji
nie- towego wszelkie nieużytki, więc tem- podatku
dochodowego,
a w końcu
urodzaju, zostało stwierdzone, że:
bardziej samorządy ziemskie nie mają października podatku obrotowego za
1. Jakkolwiek zboża na pniu wró- żadnych
podstaw
do samoistnego III kwartał, Wrzeszcie w końcu paź
żyły
dostateczny
urodzaj,
wyniki opocaikowania nieużytków.
dziernika upływa
iermin płatności
omłotu zawiodły jednak oczekiwania.
Z tych względów
min. spraw nowej raty
podatku
majątkowego
Owies niespodziewanie został opano- wewnętrznych poleciło
samorządom tak, .iz drobny
handel obowiązany
wany przez rdzę,
uchwalone przez nie podatki od nie- jest pokryć w całości
(iącznie z do2. Niedobór żyta przekroczył
60 użytków anulować.
tychcząsowymi ratami)
wymierzony
proc. urodzaju normalnego, niedobór
mu podatek majątkowy
bez zwyżki
owsa od 70 do 80 proc. Koniczyny Termin płatności
raty podat- kontyngentowej, a handel hurtowy i
dały
50 proc. niedoboru, przyczem
przemysł
w
tym
terminie
uiścić
ku przemysłowego.
' poszczególnych
miejscowościach
(jącznie z dotychczasowymi
ratami)
miały
miejsce
wypadki
zupełnego
W ciągu psździernika i listopade, połowę podatku
majątkowego wiaz
nieurodzeju (gmina Krewska).
mianowicie do dnia
20 października ze zwyżką kontyngentową. Zaniepo3 Wyżej wymienione zieriopłody i 20 listopada
przypadają terminy kojenie wśród płatników jest narazie
stanowią podstawę gospodarki rolnej, płatności zaliczek
na podatek
prze- przedwczesne, gdyż według wydanej
reszta zaś ziemiopłodów jak—psze mysłowy od obrotu za trzeci kwartał ostatnio przez Min. Skarbu instrukcji,
nica, jęczmień,
grochy
i
kartofie, b.r., od peździeruika do 15 listopada władze
skarbowe muszą wysłać na
które dały urodzaj normalny, zajmują termin płatności drugiej połowy po: 7 dni przed tem napomnienia podatzaledwie 10 proc. ogólnego zasiewu datku gruntowegu i do
końca paź nikom.
i na ostateczny
rezultat wpiywu nie dziernika upływa termin diugiej raty
— (0) O
podatku 'dochodomają.
podatku majątkowego, płatnej w ro- wym.
Zwraca się uwsgę płatnikom
Na podstawie powyższego walne ku 1926. Nedotrzymanie któregokol- podatku dochodowego,
że na mocy
zebranie członków Związku Ziemian wiek z tych terminów pociągnie za art 27 ustawy o podatku dochodopowiatu Oszmiańskiego powzięło na- sobą przymusowe pobranie zaległych wym, kióry głosi, że o ile na utrzystępującą decyzję:
kwot w raz z karami
za zwłokę, I:- maniu głowy rodziny, której dochód
„Wydeiegować członków Zarządu cząc od wyznaczonego terminu płatp. inż. Ignacego
Olszewskiego i p. ności i ewentualnemi kosztami egzeinż.
Włodzimierza
Łaszkiewicza do kucyjnemi. Nadto ministerstwo skarWilna dla przedstawienia
p. Woje- bu podaje do wiadomości,
že opiewodzie Wileńskiemu
i poszczegól: szali płatnicy tracą prawo do korzyW dniu 14 go
odbyło się walne

3

otwarciu roku akademickiego dypłomów magisterskich, wydanych przez
Studjum
Farmaceutyczne,
istniejąc

przy

Wydziale

Lekarskim,

Rektora

najwięcej

z

gimna-

r. zjum żeńsk. im. Orzeszkowej i Seminarjum męskiego.
Ze względu
na
torskich — 85 z tego na Wydziale szczupłość miejsca na wystawie i ce:
Humanistycznym — 1, na Wydziale lem uniknięcia równoczesnego przy
Matematyczno-Przyrodniczym —5, na bycia kilku wycieczek, zarząd wystaTik

dyplomów.

tystykę

w

więc

dok:

ak. 1925/26 wydano dyplomów

Wydziale Lekarskim— 79/75 doktorów wy uprasza o wcześniejsze zgłaszanie
wszech nauk lekarskich, w tem 64 wycieczek szkolnych.
— (b) Przyaresztowanie „Vilnia* absolwentom z roku 1924/25, 11 absolwentom z roku 1925/26 i 4 doktorów us Aidas“. Władze administracyjne
przyaresztowały

magisterskich

Dyplomów

medycyny.

Nr

119

nakładu

66, z tego na Wydziale czasopisma litewskiego „Vilniaus Aiwydano
Prawa i Nauk Społecznych 37, na das*, za umieszczenie artykułu pod
upływie 6 lat*. ArtyWydziale _ Matematyczno Przyrodni- tytułem: „Po
czym

Studjum

na

i,

28. Dyplomów

kuł łen zawierał treść

Farmaceutycz-

lekarskich

no 7. Nostryfikowano zagranicznych
dyplomów

obelżywą

państwa polskiego. Redaktora

wyda-

wiedzialnego

władze

dla

odpo-

pociągnęły

do

Niego o zabytkach sztuki i przyszłem muzeum w Trokach.

Nr

ЩО

Burze

Z całej Polski.

i nawałnice.
Ryga,

20 października.

Jakieś dziwne fenomeny dzieją się
W Nr. 233 «Słowa» w mym arty:
kule pod iytułem
<Opieka
nad za- w przyrodzie. Dziwne burze i orka:
bytkami ihistorycznemi
w
Nowych- ny przechodzą nad lądem i morzem,
zjaniesamowite
im
Trokach», mówiłem
wyłącznie o za: a towarzyszą
wiska
atmosferyczne:
burze
i
wczesne
bezpieczeniu ruin zamków
trockich
na
wyspie
i na lądzie, tudzież o śniegi, błyskawice i zorza północna...
sodrestaurowanej,
po Światowej woj- Wiele strat materjalnych poczyniły te
nie, farze miejscowej. Obecnie wy: huragany, a już spustoszenia formalpada mi uzupełnić ów artykuł wia- ne wśród statków zaskoczonych na
domością o projektowanem muzeum pełnem morzu. Okręty toną kolo
ziemi
trockieį
— irowacji
ogromnie brzegów Łotwy i Estonji i Szwecji,
swych
wąiłych
sympatycznej,
która obyż jak najpo- toną też rybacy na
myślniej, a możliwie rychło w czyn łódeczkach żaglowych.
O ostatnich katastrofach morskich
wcieloną została. Oc.ywiście niezbędnem tu byłoby powołanie do współ- donoszą z Kłajpedy:

odpowiedzialności karnej z art. 129 i
263 K. K.
Bezcželnošė konduktora pracy z komitetem,

13.

AKADEMICKA.
opiekującym się
W ubiegłym tygodniu morze wy:
— Komenda Akademickiej Le- autobusowego.
starożytnemi
murami
zamków i koś- rzuciło na brzeg koło Smiltyń
przeWczoraj w autogji Wojskowej U.S. B. podaje do busie Nr. 14152 należącym do firmy ciołów miejscowych, również staro- myłtniczy statek motorowy «Hffnung»,
wiadomości kolegów:
artystów i mi- w którym znaleziono 3 baki spirytumieszczącej się przy ul. Witoldowej żytników wileńskich,
1. Zapisy na członków A. L. W. miał miejsce taki wypadek, Pan X łośników sztuki, ewentualnie z poś- su Los Infzi jest nieznany.
rozpoczynają
się z dniem

nika

i trwać będą

21 pazdzier-

dziernika.
2 Członkowie A. L. W., którzy
zamierzają
w b. r. szkolnym uczęszczeć ma ćwiczenia,
obowiązzni są
zameldować się w tymże czasie.

Zapisy

nowowstępujących

chwili zwrócił się do p. X.

i reje-

igrzyska

stujące tam wówczas szacowne freski. tastrofie pewien statek rybacki, który
Kopje

z

nych

odnośnych

podał

malatur šcien-

jednocześnie

w

<Ate-

zabierając owe dwa złote. Świadkiem

grodzkiej, iże dzisia, dnia 21 octobris,
rach miejskich zapowiadane,
uczynione być mają,

ponow:

neum>
Wileńskiem,
redagowanem
przez J. I Kraszewskiego.
Były tam
wyobrażone
rozmaite
postacie
histozajścia
był siedzący
obok student,
który potwierdzii wobec nowego kon- ryczne; pomiędzy niemi przypuszczał:
duktora, że pan X, dwa złote zzpla: nie był wizerunek Zygmunta Kiejstucił. Sądzimy, że firma nie zechce to- towicza, oraz figury zakonników w
lerować
wśród
swojego personelu babitach Franciszkanów i Dominika:
apostototego
rodzaju osobników zdradzają: mów, którzy jak wiadomo
wali,—a byli to Polacy,— wiarę świętą
cych skłonności kryminalne.
— Legja
Inwalidów
Wojsk na Litwie. Przed 30 tu laty podobało
rosyjskim, a w tej
Polskich Oddział Wileński przyjmu- się archeologom
je zapisy (Archanielska5 m. 2) godz. liczbie i murawjewskiemu apologecie,
10—12 i 17—19 por. inw. Juraszek art. mal. Was. Griaznowowi, dopatrzyć się w onych
freskach
pochoWacław.
:

— Igrzyska Bandowe.
Na pamięć pizywodzimy Cnej Publiczności
AkadeMonito-

14 października około Nidy
nieopodal
granicy
niemieckiej
został
wyrzucony łotewski
trójmasztowiec
tysta malarz i prof.
dawnego
uni: «Farman», o pojemności
350
tonn.
wersytetu
wileńskiego W. Smokow- Statek płynał z Rygi z 273
tonnami
ski badał jeszcze
przed
85-ciu laty zboża. Załoga została uratowara:
zamek historyczny na wyspie i egzy-15 października o g. 3 uległ ka-

nie żądając wykupienia biletui twierdząc że dwóch złotych nie otrzymał.
W trakcie tego autobus dojechał do
rogu placu Katedralnego i Mickiewicza, gdzie konduktor wysiadł, zdał poś:
piesznie kasę
innemu i ułotnił się,

stracja przyjmowane
będą w lokalu
kadry inst.
5 pg. Leg. Dominikańska 13 w godz. 5—6 codziennie.

in posserionibus Ogniska
mickiego (Wielka 24), w

ród tych osób, któreby mogły zasilić
muzeum
posiadanemi
pamiątkami,
tyczącemi ziemi Trockiej.
Znany
ar-

wsiadł na przystanku «Poczta» i płacąc za bilet podał konduktorowi dwa
złote. Ten pieniądze przyjął, biletu
ani reszty narażie nie wydał,
a po

do dnia 30 рг2-

Szatki mają być odziane, jako kto
może. Byle onej cnej radości nie

odpłynął
z nemieckiego wybrzeża,
Uratował go statek policyjny
<Szaulis», Na rozbitym statku znaleziono
2 rybaków obywateli Niemiec. «Szaulis» ucierpiał

również

w

drodze

po-

wrotnej. Na statku zostały zerwane
anteny
radjo, Sznury oraz rozbite
jedno okno. Statek unikrął katastrofy
tylko dzięki zarządzeniam
dowódcy.
Nie tylko jednsk na morzu,
po:

czynił huragan takie spostoszenia. ]=k
już donoszono uprzednio,1ad Kownem
szałała niezwykłej siły bura pałączo:

Procesy

budowy „Metre* „Trup
Szybki wzrost za-

— Projekty
w Warszawie.

ludnienia m. Warszawy i przeciążenie
głównych linji tramwajowych skłoniły
zarząd miejski do
podjęcia kroków w
kierunku

realizacji

budowy

w

stolicy

kolejek
podziemnych,
czyli t. zw.
«metropolitainu». Dyre<cja
Tramwajów Miejskich zajęta jest obecnie o-

w walizie' — O nadużycia
w marynarce,

Onegdaj rozpoczął się w Warszawskim
Sądzie
wie sensacyjny proces Franciszka Królikowskiego oskarżonego 0 zamordowanie niejakiej Michałowskiej. Sprawa ta zwana inaczej »trup w walizie» budziła przez dłuższy czas
jemnicze jej okoliczności

sowanie

stolicy.

pracowaniem projektów budowy. Sprawa ta traktowana jest jako pilna, do»

sprawa

przedstawia

magająca

nemu

się

urzeczywistnienia

w

Dn.

obciętą

Statystyka

dowodzi,

mianowicie, że na każdego mieszkań:
ca przypada

rok

rocznie

coraz

więk:

sza liczba przejazdów tramwajowych.
Z dwóch branych pod uwagę kon
cepcyj za najracjonalniejsze uważane
są: budowa
linji średnicowej,
pod
ul. Mzrszałkowską, lub projektowaną
ulicą N. S. długości
18 klm,
która
odpówiada kierunkowi ulicy Żelaznej.
Koszty
budowy
takiej
linji nie są
jeszcze dokładnie obliczone, ale, biorąc za punkt wyjścia koszty „Metro»
politainu* paryskiego
i berlińskiego,
wypadnie na 1 klm, linji około 4. &
milį. fr. zł. bez urządzeń. Nasi inży:
nierowie,
którzy
badali
tę sprawę
zagranicą,
szacują
1 klm.
linji w
Warszawie wraz
z urządzeniami na
10 milj. zł. w złocie. Narazie ;brana
jest pod uwagę długość linji 6 klm,
z czego
wynika, że uruchomienie
warszawskiego „Metro* na tej prze-

strzeni pochłonęłoby

sumę

tajemnicza

się następująco,

przodownikowi

gistralnych, który, pomijając nieznaczne wahania, wzrasta z roku
na rok
miasta.

Pokrótce
Wysocki

duje się u niego
lizka, zawierająca

w proporcji szybszej niż wzrost lud-

ze względu na taogromne zalntere-

13 marca u r. bagażowy

cu Wschodnim

ciągu kilku lat najbliższych, gdyż
opóźnienie jej grozi zatamowaniem
ruchu tramwajowego na linjach ma-

ności

a

warszawskie,

ii
a ii

podaje odpowiednio uzupełnioną sta: ne, dotychczas

nem

О

SŁ

4

|

ta

na dwor-

zameldował

dyżur=

Wolińskiemu, że zńaj-

od 10 dni nieodebrana waprawdopodobnie
zepsute

mięso, gdyż wydziela przykrą woń, Po o«
twarciu znaleziono w niej kadłub kobiety z
głową,

rękoma

i nogami.

zeznel,

że jego sublokatorka.

Na wiadomość
sie, zgłosił się do
Jankowski

i

o tem, ogłoszoną
w pra» )
urzędu śledczego kelner

Michałowska od dnia 1 marca nie wróciła
do domu i sądzi, że to jej trup. Michałow:
ska mieszkała u Jankowskich wespół z nie«
jaką Zawiślakówną. Obie oddawały się nierządowi.
W dn. 28 lutego Michałowsk
wraz z Zawiślakówną byla przed kine;
Palace, gdzie Michałowska umówiła się z
jakimś wysokim
następny dzień.

mężczyzną
Nazajutrz,

Michałowska udała się
już więcej nie wróciła.

0 spotkanie na
t. j.
1 marca

na

to spotkanie

i

1

Wśród rzeczy Michałowskiej znaleziono
kartkę
z napisem
«Królikowski,
telefon
102—47. Cytadela, Okr, Zakł, Mund».
Wy
mieciony
na kartce Królikowski był cywil.

nym urzędnikiem” w zakładach munduro: |
wych na Cytadeli, Okazało się, że w 1922
został skazany na 2 lata twierdzy za to, że
w 1917 denuncjował
przed władzami ckupacyjnemi obywateli polskich,
Królikowski
przyznał,
że znał Micha»
łowską, I że raz zawiózł ją do siebie na cy»

tadeję, gdzie spędziła noc. Wówczas też dał |
jej kartkę ze swoim adresem.
Podczas rewizji w mieszkaniu Królikowskiego znale
ziono na sienniku i kocu ślady krwi. Z
siennika i koca wycięte były duże płaty.
„ Dalsze

części

60 miij. leziono potem

w

ciała

Michałowskiej

zna”

następujących miejscach:

prawe udo, zawinięte -w papier dn. 7 kwiet« zł, w złocie.
nia na brzegu Wisły, w tem samem opakona z nawajnicą. Połamała
drzewa,
ogólne.
Koszty eksploatacyjne, administra
waniu lewą rękę w nawozie dołu kloacznezerwała diuty telefoniczne i telegra- cyjne i amortyzacja przy frekwencji nego przy ul. Inżynierskiej 5, głowę wy=
Gwoli
securitatem
Przešwietnej
Publiczności pechołki grodzkie przy*
ficzne, pogrążyła miasto w ciemnoś- początkowej 25 milj. pasażerów rocz- rzuciła Wisła we wsi Kępa, zaś oba podu»
dzenia bizańtyńskiego.
Z wypłowia- ciach, na skutek uszkodzenia
prze- nie (15 przejazdów na pasażera dzien- dzia znaleziono w dole kloacznym przy uł,
iegłe kwartały
strzec mają zże do.
Strzeleckiej 19, Ekspertyza lekarska ustaliła,
łych resztek
onych
obrazów ścien- wodów _— elektrycznych, — Obecnie nic) i taryfie
rannego kurów
piania. Wrujście za”
40 gr. za przejazd, że tworzą one jedną całość, zaś rodzi
—
Teatr
Polski
(sala
<Lutnia»).
Dzi:
nych, należało przecież p.p. rusyfika- zewsząd dochodzą wiadomości © ol- przyjmując, że pociągi kursowałyby rozpoznała w tych szczątkach trupa Micha——
sie po 1 zł.i po 1 zł. 50 gr. Atrakcyj
premjera. Dziś po raz pierwszy. torom wysnuć jakąś miłą
sobie ten- brzymich szkodach, jakie w nocy co 3 minuty
rozlicznych
początek
o godz. 9ej siejsza
i przebywsłyby
całą łowskiej.
odegrana zostanie w Teatrze Polskim doskoStwierdzono następnie, że papier.
w któdencję,
Pomnę
wówczas,--jako
ko14-go
bm.
wyrządziła
szalejąca
nabyć ma,
przestrzeń w 15 min, wyniosą rocznała satyra M. Lenguela «Bitwa pod Vater*
części ciała, jest identyczny
wileński «Stowa»
War- wałnica. Zwłaszcza ucierpiały
okolice nie około 21 milj. zł. w złocie. Na zry opakowano
loo», która wywołała ogromne zainteresowa= respondent
mieszkaniu |
w
znalezionym
papierem,
szawskiego (za czasów M. Godlew- Kowna. W Poni'emuniu
wicher wy: oprocentowanie kapitału przypadało: Królikowskiego. Walizkę zaś nabył w fir»
ZEBRANIA I ODCZYTY, nie wśród publiczności.
<Bitwa pod Veterloo» jest satyrą na skiego i H. Sienkiewicza) usiłowałem waży! z posad domy włościańskie,
by zatem w pierwszych
latach 625 mie Berhoer mężczyzna, podobny z rysopis |
— Walne zgromadzenie Twa stosunki jakie panują w świecię kinemato- kwestę tę w artykule o zamku
ego.
trocCiekawem
jest,
że
tej
nawałnicy
proc.
W
miarę
rozwoju
ruchu
odse- su doW Królikowski
graficznym
i obfituje w sceny niezmiernie
pierwszym
dniu rozprawy oskarżoe 1
Bibijofilów Poiskich odbędzie się wesołe, Popisowe role grająi J. Plaskowska, kim dyskretnie,
w
obawie
przed towarzyszyły zjawiska atmosferyczne, tek ten wzrestałby
i
przekroczyłby
ny Królikowski zapytany czy przyznaje się
w piątek, dn. 22 bm.
o
godz. S-ej L. Wołłejko, T. Piwiūski 1 Wyrwicz-Wie cenzurą,
w jasnej prawdzie przed- zgoła niewidziane. Oto jak pisma ko» wkrótce 10 proc.
do winy odpowiedział przecząco. O trupie
wieczorem w lokalu Bibijoteki Pu chrowski, który $ztukę wyreżyserował.
stawić.
Pierwszy
taki artykuł cen- wileńskie opisuję widok
zorzy półz gazet,
się jedynie
w walizie dowiedział
Tunele
kolejki
w
Warszawie,
by
,
—
Niedzielna
popołudniówka.
W
biiczneji Uniwersyteckiej Porządek
oskarżonego rozpoczęto |
Po jwyjaśnieniach
zato
inny, nie: nocnej.
nie
tamować
ruchu
ulicznego,
mają
niedzielę'o g. 4ej pp. grana będzie dosko- zura mi wykreśliła
dzienny: 1) Sprawozdanie
Zarządu, nałą komedja Grzymala-Siedleckiego <Spad- co spokojniejszy, jakoś mi się przebadanie świadków. Rozprawa potrwa.praw„We czwertek i piatek ub
tygod- być budowane sposobem tunelowym, dopodobnie okożo tygodnia.
i
2) Wybory na miejsce
ustępujących kobierca». Ceny miejsc najniższe.
slizgnął w
owem
„Słowie*
dzięki nia zaobserwowano w Kownie zorzę a nie oikrytkowym. Sfery municypal:
członków Zarządu, 3) Zjazd bibijofi:
Dziś już z lice- północną. Północna część horyzontu ne Warszawy msją pos ażne widoki
Koncert
na rzecz Tow. red. Godlewskiemu.
iów w Warszawie.
fresków, nawet
domnie- pławiła się w jasnym blasku, biegały na pozyskanie
Przyjaciół Nauk. Z inicjatywy hra- by owych
kapitałów
zagranicz
W ósmym dniu prócesu o nadużycia w |
— Sekcja Sanit. Tow. Wiedzy biny Wandy Halka Ledóchowskiej od- manego portretu Zygmunta KiejstutoDE
zeznawali w dalszym ciągu oskar» 1
nych dla realizacji tego projektu.
wzdłuż
nieį
šwietlne
smugi,
ze
środ:
Wojskowej.
Dnia 22 bm. o godz. będzie się w
eni.
podbny
konterfekt ka których hen do nieba ciągnął się
pierwszych
dniach wicza_(oglądamy
Osk. kom. Mohuczy przyznaje się, że
1-ej wieczorem
w
Szpiialu wojsko- grudnia koncert na rzecz Tow. Przy- „na znanej
pieczęci
majestatycznej z szereg jasnych słupów. Efekty te opożyczał od Bartoszewicza pieniądze i że
wym Obszaru Warownego Wilno na jaciół Nauk.
sztychowanej
w
repro- siągnęły kulminacyjnego punktu okoDochód z koncertu za: XV wieku,
jest mu winien 800 zł,
1
Antokolu
odbędzie się posiedzenie początkuje akcję, mającą na celu u- dukcji
Albumu
Wilczyńskiego)
na ło godz. Oej,
Osk. Woyde, jak inni, nie biorąc udzia:
a
zatem
stopniowo
sekcji sanitarnej Tow. Wiedzy Woj- zdrowienie finansów tej nieodzownej murach prawie ani śladu. Chociaż słabły, Niemniej
łu w posiedzeniach komisji,
podpisywał
jednak cała północprotokuty.
bo otrzymywał je od Bartosze*
skowej.
ten zemek nosi
imię
swego rzeko- na część nieboskłonu przez dłuższy
dla Wilna piacówki.
wiczą.
Por.
Xcio lecie Ž. T. G. S, Makkabi,
Woyde opracowywał z Baito«
Porządek dzienny:
mego fundatora W, X. L. Kiejstuta,
zachowywała
białawy
odcień.
szewiczem projekt przerachowania, sądząc,
1) Referat mjr. lek. Ceprynskiego
Z
racji
dziesięciolecia
Ž.
T.
G.
S.
MakWYPADKI I KRADZIEŻE, musiał on być, podobnie jak zamek czas
Około godziny pół do 12-sj w pół- kabi, jednego z najruchliwszych i najżywote że czynią to legainie, Osk. znał zasady prze:
Stanisława: „Wpływ alkoholu na pra:
rachowauia,
ceny za robociznę i materj
— (0) Odezwy komunistyczne. na lądzie Gedymina wybudowany z nocno-wschodniej części nieba
wy: niejszych klubów sportowych w Wilnie, u: obliczał
jedyny iachowiec broni podwodne
cę serca ma podsiawie badań sfigmo* W nocy z dnia 16 na 17 b. m. nie- drzewa, bo i zamek wileński (jak
rządzony
został
turniej
piłkarski
miejscostrzelił wysoki i szeroki
blado-różeBartoszewicz, Osk, nie podejrzewał, że m
bolometrycznych*.
Gedy- wy słup, niby łuna dalekiego pożaru. wych A — klasowych klubów.
znani
Sprawcy
rozrzucili około 80 świadczą kronikarze) wzniósł
on działać na szkodę Państwa,
(W pierwszym rzędzie stanęły w szran.
— Powszechne wykłady uni- odezw na torze kolejowym na prze- min również z drzewa, Zamki trockie Gra barw była niezwykle piękna. Sto:
Osk. por. Lipiński podpisywał też pr
ki: Makkabi z Pogonią i Wilja z 1 p.p. Leg. tokuły, ale sprzeciwia
wersyteckie.
We
czwartek,
dnia strzeni między Nowojelnią a Barano- bez ochyby wymurowane
ł się temu, Bartosze”
zostały w pniowo blaski
gasły i wkrótce
zjaObydwa spotkania
dały wynik remiso* wicz upewniał
go, że protokuły są tylki
21-go października 1926 roku © go- wiczami. Odezwy te w języku biaio- stylu
późnego gotyku dopiero
w wisko zanikło,
wy
Makkabi—Pogoń 2; 23 Wilja—1 p.p. formalnością. Osk.
;
+
tak wierzył Bartoszewie
dzinie 7:cj wieczoreni w sali Šniade- ruskim i rosyjskim podpisane przez końcu XV wieku. Wogóle zamki
Leg. 0: 0.
czowi, że już nie badał tycn protokułów.
W
najbliższą
sobotę
odbędą
się
dogrywi
ckich Usiwersytetu prof. dr. Kazi- Cenirainy Komitet Wykonawczy Ko- trockie tak pod względem
historycz- ERESIIL ESI
R AZECZZKCA WATZEROZKWEC
Osk. por. Kubiński niektóre protokuł
TRZA ki tych spotkań, przyczem zespoły te wali
komisji podpisywał in blanko na prośbę Bare
mierz Kolbuszewski wygłosi odczyt munistycznej Partji Białorusi Zachod- nym, jak artystycznem w genezie
czyć z sobą będą aż do rezultatu.
Podstawą tych zbiorów
toszewicza, bo też mu ufał, Osk., zauwa”
p. t. <Humanizmo,
nej, wzywające do uwolnienia więź- swej posiadają różne wątpliwości. Tak' wykopaliska z fosy zamku miały Abyć
W niedzielę zwycięzcy tych spotkań ro! żywszy
błędy w dostarczanych pr yrządach
trockiego,
Wstęp 50 gr. dla młodzieży 20 gr.» niów politycznych,
zegrają f nałowy mecz o pierwsze i drugie f, Marszałz,
zostały
przez naprzykład co do zabylków skarbca wydobyte
zwracał uwagę BartoSzewiczo*
przez
Szukiewicza,
dalej
miejsce,
z
trockiego śp. Kaz. Podernia (chochlik
organa policji skonfiskowane.
wi. który zapewniał,
<że się to poprawi»,
Zarząd
Ž.
T,
G,
S.
Makkabl
przezna:
cickawe
widoki
dawnych
Trok
i
do»
RÓŻNE.
Osk. przyjął transport siarych lin, dziwiąc
— (y) Transparent
komuni- zecerski zmienił mi to nazwisko w kumenta z zbiorów L.
czył dla dwóch
zwycięskich drużyn żetony się,
Uziębły,
pergaże t. Marszalk takie przysłała,
— Wystawa obrazów krakow- styczny. W „nocy z dnia 16 na 17 artykule waszego „Słowa* na Poder@
miay— przywileje polskie, ofiarowy- pamiątkowe.
Osk. por. Rotkiel widział, że ceny na“
skich artystów - malarzy
urządzona b, m. ma trakcie między Wołkowys: niewiza)
dużo się głowił nad
poT.
umowach były przerabiane, ale wobec pod
wane przez niektógych
karaimów
w sali „Kiubu Inteligencji Pracującej* kiem a Mostami
w
województwie chodzeniem, nawet nad rodzajem sty miejscowych,
pisów na umowach
przypuszczał, że stało
wreszcie
portrety
zaprzy ul. Mickiewicza 17 po obecnem Białostockiem nieznani sprawcy roz- lu korony Matki Boskiej z XV i XVI
NADESŁANE Się to za zgodą i wiedzą władzy.
trockich
uzupełnieniu jej pracami W. Kossaka, wiesili na drzewie transparent czer- i monstrancji z XVII wieków. Dopiero służonych nauce ziemian
— Fałszywy
pogląd.
Wielejednak ówczesnego
Fałata, Axzntowicza, Pinkasa, Stachie- 'wony z napisem w języku białcruse prof. Wł, Łuszczkiewicz z Krakowa it. p. Warunki
krotnie słyszy się wygłaszane zdania,
życia
politycznego
na
ziemi
wileńBiuro Rachunkowe
wicza i innych
jest wyczerpującym kim i polskim:
<Żądamy uwolnienia kwestję ię pomyślnie rozstrzygnąć
jakoś nie sprzyjały uskutecznie- że jąkanie jest chorobą nieuleczalną.
przeglądem współczesnej twórczości więźniów
politycznych! Niech żyje potrafił. Badania te ogłosił śp. Kaz. skiej,
Śpisszymy zakomunikować wszystkim
artystów krakowskich.
Wystawa ta rząd „roboiniczo-włościański». Tran- Podernia czasu kongresu archzolo- niu onego zamierzenia. Ooyž dzi- zainteresowanym, że w Warszawie,
siejszy
projektodawca
przyszłego
muciesząca się coraz większem zaintere- sparent został zdjęty
przez wła- gicznego w Wilnie w języku rosyj:
sowaniem,
czego
dowodem — stale dze bezpieczeństwa i skonfiskowany, skim, oraz w kiika lat potem w pol- zeum w Trokach, p. Leopold Bronie- przy ul. Chłodnej 22 egzystuje specleczniczy dia jąkałów
Wilno, ul. Mostowa 5 m. 8
rękę przy jalny zakłsd
wzrastająca frekwencja zwiedzających
= zh
finał zabawy. Dnia 17 skim.
Wspólnie ze śp. W. Szukie: wicz, miał szczęśliwszą
S.
Żyłkiewicza.
Wszyscy
pacjenci
organizowaniu
"owego
zbioru
paZakłada i prowadzi księgi rachunkowe;
otwartą będzie jeszcze do niedzieli b. m. Marja Poznańska (Szeptyckiego 7), wiczem, inż. Br. Malewskim
i inž,
tego zakładu po niedługiej stosunko:
Sporządza
bilanse i sprawozdania
m'ątek.
|
włącznie codziennie od 10 rano
do będąc na zabawie przy ul. Bakszta 8 przez Win.
Swiętopełk-Mirskim
zamierzawedług przepisów Urzędów
ь
wypadla z okna Il piętra. Powo kuracji opuszczają go z zupełnie
Sulimczyk,
7 wieczorem. Wystawę zwiedzają ró. nieostrożność
Skarbowych.
szkodowanej pogotowie udzieliło pierw. zej liśmy jeszcze przed dwudziestu paru
zdrową i normalną mową.
wnież bardzo liczne wycieczki szko!- pomocy.
laty założyć
muzeum
w
Trokach.

zbywało.

I

by

zasie

gaudia

były

TEATR | MUZYKA.

į

®

*>000006000066
SPORT.

„Buchalter“

Iiejski Kitematograt |
KULI URALNO-O ŚWIATOWY

SALA MIEJSKA (ui. Ostrobramska 5)
KASA
CZYNNA;
POCZĄTEK
SEANSÓW:
W

Dziś będzie wyświetlany film:
We
dziejowy dramat w 8 akt. z prologiem
p'g powieści H. Dupuy-Mazuel'a*
Orviestra pod dyre cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.

„CUD

|

WILKÓ

|

CENA BILETÓW Parter — 50 gr., Balkon — 20 r.

W Uniwersytecie
nym
wykłady

'karfofle

e

KSIĄŻEK

Ė

Nr 1, tel) 1—47.

K. DĄBROWSKA

Pizyjmo-

dokumenty:

ES Centralnym Zarządzie
olskiej Macieży Szkolnej.

wypożyczanie,

kupno, zamiana fortepianów,
pianin, tisharmoniji.
—

Benedyktyńska

Nr. 2, m. 3

powiadamia, iż znacznie

gm

Nowości

zakupione

są

1
do wypoży-

czalni zaraz po ich ukazaniu się w
@ handlu. Abonament
miesięczny 1 zł,
E 20 gr. Wypożyczalnia
otwarta od
11-tej do

5-tej p.p. bez przerwy:

Qaskizznsnszzusasum

Redaktor w/z Czesiaw Karwowe

dowód

osobisty

na imię

Marjanny Ireny Krahelskiej, metryka
urodzenia 1 akt ślubu oraz dwa
kwity lombardowe za Nr Nr 27748 i
27747, Proszę o zwrot dokumentów
<Słowa>
listownie do Administracji
lub na ulicę Zacisze Nr 4 m. 3,

do

МЕВ
NAJLEPSZE

są Warszawskiej

ž
s |
ša

roku, o godzinie
10 rano w Wilnie
rzy ulicy Sołtaniszskiej
Nr 36, od
Będzie się sprzedaż z licytacji publiczAntoniny
nej majątku ruchomego
składającego
się z
Wojszwiłowej,
oszacewaroweru i konia,
pianina,

fabryki

ul. Mickiewicza 23,

Odpowiedzialny

DE"
.

ż2 ogłoszenisZenon

Masaż

twarzy.

“o

naь

sumie

Sądowy Sitarz.

Stosowanie

.
Radiolux'u.

uba

Lk

od

godz,

9

KA

WEP. Ne 65-

Dr.

6.

Orłowska
poszukuje
M z zi

Di

z
Klimaszewską,
zamieszkującą
w

91а
1918 sięажа
Pose
o pr:

——

Odczynniki,

WOLŃSON

weneryczne, _ moczo-

słanie

pod

%

wiadomości

adr:

poczta

Mielegjany,

maj.

tzyjmę dzieei do p łciowe i skórne, ul. — Krykiany
kompletu freb- | Wilenska, T.
iowskiego
w
O WYNAJĘCIA
wieku od lat 5 do 7.
Dr. Med. Tadeusz
EB riceziamie 6-scio
Zakretowa 7 m. 4.
pokojowe
ze |
Narwojszowa,
wszystkiemi wygoChoroby” uszu, nosa, dami, Zygmuntows
gardła.
20—7
od 3—5 po
ekój umeblowany
Mickiewicza 7 — 4

WĄSOWSKI

do

wynajęcia,

od

Duży,
ładny,
frontowy z nlekrępującem

wejściem

na

1 m piętrze. Ulica Ro:
sa
(przed
mostem

Sp. x Ogr. | murowanym

Z. Zdzienickiej.

każdej

D./H. F. Mieszkowskl*P

2.000,

Gabinet Kosmetyczny

ilości i w wielkim
wyborze po cenach konkurencyjnych
są do nabycia w firmie
w

złotych
*

pretensji

omornik

ANGIELSKIE

Konrad Jarnuszkiewicz
iS-ka Tow. Akc,
które

ь

Ogłoszenie.

2 sumę

przyjmuje

szkolne. Ceny i kosztorysy
najniższe na żądanie.

Mebie

Odp. «Stanisław Jeśmans
w
ŻE zł. Et 33 Ё proc.

L E.

ŁÓŻKA

laboratoryjne.

Szkło

Komornik przy Sądzie Okręgowym w
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały
w Wilnie przy ulicy św. Michalskiej
Nr 8, zgodnie z art. 1030 U. P. С,
ogłasza, iż w dniu 4 Listopada 1926

na

Pomoe Szkolna”

Poleca: Mapy, globusy, tablice poglądowe, cyrkle. Przyrządy fizyczne.

nabycia,

nego

Akuszerka

Wi Smiatowska

Wilno, ul. Wielka 66. Tel.:941,

medalami.

zaspokojenie

POLSKICH „5i

@
ROZSZERZYŁA DZIAŁY
g beletrystycznyi dła młodzieży

Wilno, Niemiecka 3 m. 6.

Rinoielasw Risckiaewioz

rozpoczęte.

złotymi

Wszędzie

WYPOŻYCZALNIA

Wilno,

Warzwca

zostały

Bięcznie. Zapisy przyjmuje sekretarjat
W. Pohulanka 14, drugie piętro od
6—8 wiecz.

proszeni są O zWiócenie się w tej sprawie do
Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian

SPRZEDAŻ,

A, Mickiewicza

wane są dalsze zapisy, Opłata wy:
nosi za 3 godz, tygodniowo polski i
arytmetyka
3
złote
miesięcznie,
języki obce,
literatura,
handlowe, kreślenie i inne p
5 zł.mob
mie:

którzy mają na sprzedaż

ul, Zawalna

im.

i Medjolanie

"Dnia 19 października 1926 roku
skradzioną została torebka damska
bronzowa ze srebrnym monogramem
LB. zawierająca ważne dla mnie

powszech-

„Wileńska

jest bezwzględnie
najlepszą 1 najwydatniejszą
tarbą
do — bielizny,
wapna i celów malarskich.
°
* Odznaczona na wystawach w Brukseli

w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w
owszednie dnie od godz. 3 m, 30
niedziele i święta o godz, 3-ej, w powszednie dnie o godz. 4-ej.

Rolnicy!

8

Perlmuttera Ultramaryna

i ulicą

4—5

pp.

prócz świąt,

R

utynowana

cowniczka biu
Wwa, b. nau

KOBIETA LEKARZ _ cielka, poszukuje
p;

A

įęcia

biurowego,

względnie

posady

Biatostocką w Kolonji Piotrowicznauczycielki. Posta!
Bankowej)
Nr 10
J
k
muzykęi rysunki or:
UTCZENKOWA znajomość języka irai
mieszkanie Studnic„ kicb
ordynator Szpitala Sa: cuskiego. Zgadza
wicz. Choroby skórne na wyjazd. Wilno, uk
i weneyczne kobiece, Sierakowskiego 25
m. 18.
ZATNIA
iPrzyjmuje od 4—6pop.
BUFET
Zarzecze 5 m. 2.
wielkiej
sali |
W.Z.P. Nr 38,
Ё

5

«Palace»

w

której

kradz. książ.wojsk

k.
rozpoczyna
operetka
wyd. przez P.
Usuwanie zmars
OKOJ umebloU. Wilno, na
Farbowanie włosów. Eiekffyzacja kosme- | polska DO WYDZIER:
wany z osebnem imię Stefana ilcewicza
ŻAWIENIA. Zgłosze:
tyczna. Usuwanie podbródka.
zam. przy ul. Cedro
wejściem
do
mia przyjm.
adminiMickiewicza 1, m, 8 wejście z placu Kawej 5 m, 3.
strator operetki w wynajęcia. Ludwisar*
tedr. W. Z. P. Nr 1, Wilne, dn, 301 r. 1926
unieważnia się
ska 8 m. 3 od 4 do 6
hotelu <Palace>.

Ławiński
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