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PRENUMERATA mi 
zagranicę 

& Z odnoszeniem do domu lub 
zł, Konto czekowe w Р, К. 0. 

__ Ronttolt Niemiec przedłużona 
Zaniepokojenie w kołach niemieckich. 

BERLIN, 21X, PĄT. Prasa niemiecka zdradza duże zaniepokojenie 
z powodu komunikatu agencji Havasa w sprawie powziętej przez radę 
ambasadorów uchwały w sprawie przedłużenia kontroli wojskowej w 
Niemczech. Odpowiedzi rządu niemieckiego oczekują dopiero po nadejściu 

R pocztową 4 sł. | Opłata pocztowa 

  

Wywiad z posłem Łuka- 
siewiczem, 

Ryga, 20 paździerhika. 

Przed kilku dniami przybył do 
Rygi nowy poseł polski, p. Łukasie- 
wicz, który już wręczył listy uwierzy- 
telniające prezydentowi Czakste. — : 
Dziś poseł Łukasiewicz przyjął na do Berlina urzędowego tekstu noty. = 
konferencji przedstawicieli prasy ło- Pisma zaznaczają, że nie należy oczekiwać żadnych zmian w sto- 

i ! i : sunku do stanowiska szefa Reichswehry, gdyż w Sprawie tej obowiązują 

cm TA od ad uchwały Rady Ambasadorów powzięte w lipcu r. b. Dymisja gen. von 

dział co następuje: > Seckia jest czysto wewnętrzną sprawą i niema mowy o udzieleniu jakich- 

„Nawiązawszy stosunki oficjalne Kolwiek dyrektyw jego następcy gen. Heyemu. Nieprawdziwe są, zdaniem 
z rządem łotewskim, chciałbym je- pism, pogłoski o tajnych rekrutacjach, a fortyfikacje w Królewcu nie po- 

dnak nawiązzć też kontakt z opinją Siadają żadnego znaczenia straiegicznego. ! 
publiczną Łotwy, której wyrazicielem Za niezstatwioną definitywnie uważają tutejsze pisma jedynie sprawę 

jest prasa — W pracy swej kiero- handlu materjałami wojennemi oraz sprawę organizacji policji. „Vossische 

wać się będę zasadami, które leżą Zig.* zastanawia się nad tem jakie to siły przeciwdziałające niemiecko: 

w osnowie polityki łotewskiej. francuskiemu porozumieniu przyczyniły się do takiej noty Rady Am- 

Polska dąży do jaknajbardziej po- Pasadorów. 

Wodani Z” Low mamy aladór _ Zaprzeczenie tendencyjnym kłamstwom. siadąmi. Z Łotwą mamy sąsiadów 

"w a w icz tad PARYŻ, 21.X. PAT. Wobec ogłoszenia w „Danziger Neueste Nach. 
mentów pod naszą politykę zagrani- richten* wiadomości o rzekomej uchwale parlamentarzystów  frencuskich, 
czną. Narazie, mówić o konkretnych należących do strennictwa radykalno społecznego w. sprawie usunięcia 

dailinti swoich w Rydze uważam polskiego korytarza i zwrotu. Niemcom Gdańska, grupa parlamentarna 
za przedwczesne. Starać się będę w francusko-poiska zwróciła się do stronnictwa radykalno społecznego © 
swych poczynaniach o zbliżenie opi- wyjsśnienia. Imieniem tegoż stronnictwa deputowany Miihaud, główny 

nji Łotwy i Poiski, a także współdzia- referent w kwestjach polityki zagranicznej oraz wiceprezydent komisji 

łać w kierunku zbliżenig gospodar- Spraw zagranicznych lzby deputowanych, niezmiernie zdziwiony i oburzo: 

czego. Przeconany jestem, że w tej NY ta wiadomością, zaprzeczył stanowczo istnieniu podobnej uchwały 

dziedzinie dojdziemy GE porozumie- oświadczając kategorycznie, że uchwała taka nie miała i nie mogla mieć 
miejsca. Partja radykalno społeczna — mówił Milhaud — posiada w swym 
składzie trzech bytych ministrów Spraw zagranicznych, Nie. powzięłaby 

= i zrozumienia wspólnych intere- 
sów. : : > 12 

ona nigdy podobnej uchwały nie zasiągnąwszy ich opinji. 
к Handlowe stosunki wa aż Otóż й byli ministrowie, znajdujący się obecnie w Paryżu, nic o 

ską, rozwijają się coraz e tem nie słyszeli. Nakoniec deputowany Milhaud oświadczył, że stronnic- 

Jadask. stoshaki AE wymagają Orinal- two radykalno-społeczne zajmie niebawem w tej sprawie oficjalne sta- 
nego uregulowania. Mam nadzieję, że nowiękć: 
w tym kierunku spoikam SIĘ z życz- PRE KEEDZORDEK 
liwem współoziałaniem rządu łotew- я 
skiego. Nadmienić należy, że w ten Pakt sowiecko-szwedzki? 
czy inny sposób traktat handlowy 
będzie zawarty. W tych dniach od- BERLIN, 21 X PAT. „Berliner Tsgeblatt“ podaje za kopen- 
będzie się w Warszawie repartycja haską „Beriinske Tidende“ wiadomošė, że ros:jski komisarjat 

kontygentów importowych na okres Spraw zagranicznych opracowuje obecnie projekt paktu o nie- 

ostatnich trzech msiesięcy r. b. Mogę agresji między Rosją a Szwecją Rokowan'a m:ją podobno roz- 
zapewnić, że Łotwa może się spo” począć się jeszcze w roku bieżącym po zawarcu paktu z Fin: 

dziewać przychylnego rozstrzygnięcia landją 

swych potrzeb. ' Morgan i dr. Schacht 
W sierpniu, rząd SSSR wręczył Е A 

nam projekt pakiu bezpieczeństwa, LONDYN, 21.X! PAT. Prasa podaje, że Pierpont Morgan oświad- 
Obecnie Polska sprawę tę ma roz: Czył przedstawicielom prasy amerykańskiej, że jego nazwisko umieszczone 

strzygnąć. Sianowisko naszego rządu zostało pod manifestem bankierów bez jego upoważnienia. Prasa dodaje, 

wobec propozycji sowieckiej zostanie Że nazwisko Morgana znalazło się pod manifestem tylko przez nieporo- 

zdecydowane w najbliższej przyszłoś: zumienie. Wediug doniesień „Daiły Telegraph' dr. Schacht złożył podobne 

ci. Polska, która dąży do pokcjowych Oświadczenie. 
stosunków także ze swemi wschod- Ž 

- niemi sąsiadami w myśl obowiązków, Co wy wołało zwyżkę franka 
nałożonych na nią, z tytułu ргхупа- 
leżności do Ligi Narodów, 

PARYŻ, 21.X PAT. Prasa przypisuje zwyżkę franka: 1) decyzjom 
uważa, kongresu Stronnictwa radykalnego w  Bordeax zapewniającym stałość 

2e pikti bezpieczeństwa winien się polityce rządowej, 2) masowej sprzedaży dewiz i papierów zagranicznych 
opierać _ na  solidarnej, współ: przez tych, kiórzy przewidują dalszy spadek funta szterlinga, 3) koniecz- 
pracy fnarodów i nie powinien ności znalezienia pokrycia przez tych, którzy przed trzema miesiącami 
zmierzeć ku celom ubocznym. Nie- 
prawdą jest, jakoby współpraca 
dotychczasowa Polski z narodami 

sprzedali tranki po 180—200 w stosunku do funta szterlingów. 

wschodu, a w szczególności z pań: Sprawa generała Gajdy. 
stwami bałtyckiemi, miała poza u: PRAGA, 21 X. PAT. Socjaidemokraci czescy i niemieccy złożyli w 
trwaleniem pokoju, inne uboczne lzbie pod adresem ministra obrony narodowej nagią interpelację dotyczą- 
cele. : cą sprawy gen. Gejdy. Interpelacja zapytuje, czy rządowi znatią jest prze- 

W polityce zagranicznej, Polska szłość generała i wzywa rząd do oświadczenia, czy w posiadaniu jego 
przewiduje dwa sposoby ureguiowa- znajdują się dowody wskazujące, że generał zamierzał dokonać przewrotu 
nia sporów: komisje porozumiewaw- faszystowskiego i Zzjmował się szpiegostwem wojskowem na rzecz 
cze i arbitrażowe. W stosunku do jednego z państw ościennych. 
Sowietów, Polska, jak też państwa Książe Karol nie wraca 
pie nasiają na komisjach arbitra 
owych. 

с ь ь в BUKARESZT. 21,X, PAT. Ogzlo: įsknajkategoryczniej doniesieniom o dd S Rad szony tutaj urzędowy komunikat mi- PR GE praw na- 
inicjatywę zwołania konferencji państw "9514, domu ojewskEgo zaprzecea stępcy fronu, o jego powrocie do 
bałtyckich. Inicjatywa ta spocz „, wszelkim pogłoskom rozpowszech- Rumunji za zgodą króla i t. d. Na- RS oczy wa w nianym w krajui zagranicą w związku koniec stwierdza, że wszystkie te 

ze spotkaniem byłego następcy tronu wiądomości są zupełnie nieprawdziwe 
= Łotwy. Mimo szeregu bardzo 

ez WIIORSACYA rumuńskiego z królową rumuńską w j tendencyjne. 
Paryżu. Komunikat zaprzecza również 

szybkiego rozstrzygnięcia, Polska nie 

tej ko: ferencj,. E I I I A РСО TTT 

ma zamiaru wpływać na Łotwę w 
a a 

wnież nieprawdą jest, jakob | 2 + s 2 

sia usiłowała roztoczyć hcgenonję _ Echa traktotu kowieńsko-sowieckiego. 
Wywiad Ameryki w Kownie. nad państwami bałtyckiemi. Wiado- 

m 8 5 > 22 zh aa želia baz Z Kowna donoszą: W związku z zawarciem traktatu litewsko so- 
wszędzie ARR tajemnicze lany wieckiego, amerykański koncern prasowy, „Eastpress* przysłał do Kowna 

agresywne. 2 Lies swego korespondenta, który ma zbadać na miejscu, w jakim stopniu trak- 
> „Na pytanie 6 cdówoścć zwiazki ai = w r na rozłam państw bałtyckich i czy SSSR. przygotowuje 

ałtyckiego z udziałem Polski, odpo- Podobno po Kownie krążą pogłoski, że Moskwa rzeczywiście się do 
wojny przygotowuje i zmobilizowała w tym celu większą: ilość roczników. 

wiedział poseł, że bliższe porozumie- 

i okowania łotewsko-sowieckie rozpoczęto. 
nie doprowadziłoby do utrwalenia pokcju na wschodzie Europy. Polska 
nie chce brać inicjatywy w swoj 

RYGA, 21 X. PAT. Sekretarz generalny ministerstwa spraw zagra - 
z; ch Albzts i delegat rządu sowieckiego Arałow, rozpoczęli dzisiaj 

oticjalne rokowania w sprawie zawarcia paktu o nieagresji. 

ręce, jednak przychylnie się odniest 
do kroków, podjętych Ar : 

Blok mniejszošci na žotwie. 

ku z innej strony. 
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: ° „I RYGA, 21 X PAT. Frakcje sejmowe niemiecka, polska, rosyjs 

: Lekcje Muzyki $ żydowska porozumiały się w aż utworzenia: bloku niekas ES 

: UDZIELA ž dowych, który składać się będzie z 16 deputowanych.- 

2 fortepjanista, kompozytor i krytyk Ż JJ WileńsKI Rink Liemsli L 

: 4 ż [L zamienia zarejestrowane listy rublowe 2 Przyjmuje 11—12 i 41/2—5 1/2 godz, 2 a] J s y r ė J 

> ul. św. Jakóbsza 6 m. 1 : ź uamóracją 

: iai 7 C I kolių depozytowe na listy złotowe. 
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W sprzedaży detalicznej Cena r 

  

ojedyńczego n-ru 20 groszy 
szczota ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63. 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

80 

ul, Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ui. Mickiewicza 24 

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

Po sześciu latach. 
Rząd polski zapowiedział notę do 

Sowietów z powodu ;podpisania u- 
kładu sowiecko"litewskiego w Mos: 

kwie. Nota, jak słychać, ma mieć cha- 

rakter zasadniczy. Obejmie zatem 
całokształt polityki polskiej w stosun- 

ku do ZSSR i wskaże drogi, po któ- 
rych nadal polityka polska kroczyć 
będzie. Ten zasadniczy charakter no- 
ty jest prawdopodobnie “Вомуойет, 
że przesłanie jej ulega zwłoce. 

" Zanim nastąpi oficjalne ogłosze- 

nie tekstu noty nie od rzeczy będzie 

przypomnieć jak kształtowały się na- 

sze stosunki z Sowietami od chwili 

podpisania pokoju w Rydze. Histo- 

rję tych stosuaków w ciągu 6 ciu 
Jat można podzielić na dwa okresy. 

Cechą ch:rikterystyczną pierwszego 

były napady band dywersyjnych — ог- 

ganizowanych na terytorjum sowiec- 

kiem na nasze Kresy, cechą drugiego 

pewne odprężenie na granicy, co trze- 

ba zawdzięczać w równej mierze po* 

wołaniu KOP jak wizycie p. Czy- 

czerina w Warszawie w roku 1924. 

Wizyta p. Czyczerina w Warsza- 

wie w drodze na Zachód wywołana 

została jak wiadomo układem sił po- 

litycznych na arenie międzynarodo- 

wej. W jesieni roku 1924 Sowiety za- 

częły odczuwać, że są izolowane a 

zamierzona konferencja w Locarno 

groziła calkowitem ich odosobnieniem, 

Aby temu zapobiec wybrał się p. 

Czyczerin zagranicę i po drodze sta- 

nął w Warszawie, gdzie na wszelki 

wypadek chciał się zaasekurować, W 

Warszawie spotkano p. Czyczerina z 

otwariemi rękami. Ton prasy a zwła- 

szcza dzienników Zw. Lud. Nar. był 
słodko-ckliwy. Żachwyty, komplimen- 

ty, bratanie się doprowadzono do 

szczytu. Przyświecała temu myśl zbli- 
żenia z Sowietami, którą usilnie za- 
częli propagować endecy. Mówiono 

na początek jedynie o zbliżeniu gos- 

podarczem, o wspaniałych perspekty* 

wach, jakie ono przed Polską otwie- 

rs, zapoznając świadomie czy nieświa- 

domie fakt, że Sowiety uważają zbli- 
żenie gospodarcze za środek do zbli- 
żenia politycznego, czyli skomunizo- 

wania tej jednostki państwowej, która 
wchodzi z nimi w stosunki. 

Szybko jednak rzeczywistość roz- 
wiała złudzenia. Kiedy bowiem wy- 

sunięto konkretną propozycję żawar- 

cia umowy handlowej, znalazła się 

setka rozmaitych drobnych ze strony 

Z. S. S. R. okoliczności, które prze- 

szkodziły zrealizowaniu tej dla Polski 

doniosłej sprawy, jeżeli chodzi o ro: 

zwój stosunków handlowych pomię- 

dzy obydwoma państwami, 

Na wiosnę roku bieżącego Sowie* 
ty zgotowały Europie niespodziankę 
w postaci traktatu Berlińskiego, a w 
kilkanaście miesięcy później podpisały 
układ « Litwą. Oba te traktaty, za: 
wierane w wielkiej tajemnicy i poś- 
piechu, tworzą ogniwa łańcucha opa- 
sującego Polskę a ratującego Bolsze- 
wię od kompletnej izolacji na terenie 

europejskim. 

W czasie pomiędzy podpisaniem 

traktatu w Berlinie i w Moskwie wy- 

stąpiły Sowiety kilkakrotnie do Polski 
i państw bałtyckich z propozycją 

zawarcia układów o nieagresji. Rząd 
polski wyraził zgodę na zawarcie u- 

kładu ale pod warunkiem, że będzie 

obowiązywała zasada okrągłego stołu, 
t. j. układ o nieagresji będzie zawar- 
ty z jednej strony przez Polskę i 

państwa / Bałtyckie, z drugiej zaś 

przez Sowiety. Układy oddzielne pa- 
między Polską a Sowietami i Sowie: 

tami a każdem z państw Bałtyckich 

są nie do przyjęcia, zbyt jasno widać 
w tem tendencję Bolszewji do zapa- 

nowania nad Bałtykiem i otoczenia 
Polski od wschodu i północy. Jasną 
bowiem jest rzec.ą, że ZSSR po za- 
warciu odrębnych traktatów z każdem 

z państw Bałtyckich będzie wywie- 
rało przemożny wpływ na jego ро- 
litykę zagraniczną i Łotwa, Estonja 

lub Finlandja stanie się pionkiem w 

rękach potężnego narkomindiełu mo- 
skiewskiego. 

Po podpisaniu układu z Litwą 
poseł Wojkow ponowił podobno 
propozycję o zawarcie odrębnego u- 

kładu o nieagresji. Jeżeli tak było, to 
nota, którą przygotowuje naszej Mi- 
nisterstwo Spraw Zagranicznych, bę- 
dzie niewątpliwiś+ zawierała odpo- 

wiedź, 

Czy potrzebny nam układ o nie* 
agresji z Sowietami? 

Sądząc z doświadczeń jakie w ciągu 
6-cioletnich stosunków z Rosją na- 
byliśmy, można powiedzitć że nie. 

Jaki bowiem sens przedstawia zawie: 
ranie układów z tym, kto je nie do* 
trzymuje. Wszak Sowiety nie wyko- 

nały jeszcze w całości traktatu ryskiego. 

Nie zwróciła nam Rosja 30 miljonów 

rubli w złocie z tytułu aktywnego 

udziału ziem polskich w rosyjskim 

Banku państwa, a należności za tabor 

kolejowy, a kapitały obywateli pol- 

skich 2łożone w kasach oszczędno- 

ściowych i bankach, a liczne archiwa 
i dzieła sztuki, które pozostają wciąż 

w Rosji Wszystkie te należności 

przekraczają z górą 500 miljonów 

rubli w złocie i o zwrocie ich ani p. 

Wojkow ani p. Cziczerin mimo paru 

obietnic, które następnie znowuż 

dotrzymane nie zostały, nic konkret- 

nego nie.mówia. Wszelkie propozycje 
Sowietów w stosunku do Polski po. 
winny się rozpoczynać od wykona- 

nia poprzednio zaciągniętych zobo- 
wiązań, gdyż tak jak te artykuły trak- 
tatu ryskiego zostały niewykonane 

nie mamy żadnej gwarancji czy S0- 
wiety lojalnie będą wykonywały to, 
do czego się nanowo zobowiążą. 

O ile Sowiety pragną normalnego 

sąsiedzkiego współżycia powinny 
wejść na drogę realnego porozumie- 

nia w postaci rozpoczęcia rokowań o 

umowę handlową, która na prawach 

wzajemności oparta umożliwi normal- 

ne stosunki handlowe pomiędzy oby- 

dwoma państwami. Dopiero później 
będzie czas na traktowanie o układy 

o nieagresji, zle i jedno i drugie może 
się rozpocząć dopiero tylko wtenczas, 
gdy Sowiety wykonają zobowiązania 

zaciągnięte w traktacie Ryskim, któ: 
rych dotychczas mimo kilkakrotnych 
napomnięń nie wykonały. 

Sz. 

KTE TEISĖS 

Pogrzeb kuratora 
„ Sobinskiego. 

LWÓW. 21X. PAT. Dziś o godz. 
9 rano we wszystkich szkołach lwow- 
skich odbyło się nabożeństwo za 
duszę Ś p. Stanisława Sobińskiego, 
O godz. 1l ej młodzież szkół śred- 
nich i wydziałowych w liczbie około 
20 tysięcy ustawiona w czwórki z 
żałobnemi kokardkami przeszła przed 
mieszkaniem, gdzie leżą zwłoki So- 
bińskiego i przez odkrycie głowy 
składała hołd zmarłemu. Pochód 
dzieci trwał przeszło 2 godziny. 

Dziś wieczorem odbyła się żałob- 
na manifestacja w radzie miejskiej, 
Prezydent Neuman zagajając posie- 
dzenie oddał hołd pamięci Sobińskiee 
go. Następnie prezydent miasta wez- 
wawszy Radę, aby in corpore stawiła 
się na pogrzeb, na znak żałoby zam- 
knął posiedzenie. 

Ze wszystkich stron Polski nad- 
chodzą liczne listy i depesze kondo- 
łencyjne. Kondolencje nadesłały rów- 
nież szkoły i gimnazja iuskie. Mio- 
dzież państwowego gimnazjum rus- 
skiego we Lwowie zgodziła się sa- 
morzutnie. na odśpiewanie pieśni ża- 
łobnej w czasie pogrzebu 

Minister Skłądkowski złożył u 
trumny ś. p. kuratoza Sobińskiego 
imieniem rządu wienec z napisem: 
„Nieodżałowanej pamięci kuratorowi 
okręgu szkoinego lwowskiego Stani 
sławowi Sobińskiemu— Rząd Rzeczy- 
pospolitej”. Dalej wieńce złożyli wi: 
cepremjer i kierownik M-stwa W, R. 
i O. P. Bartel, Ministerstwo W. R.i 
O. P. oraz pracownicy kuratorjum. 
RODRROPORKOPOŁORREWODUWOOKOWNEDU 

0У RR CZLONKIEM 

Sejm i Rząd. 

Wyjazd min. Składkowskiego 
do Lwowa. 

WARSZAWA, 21—X PAT. D:i- 
siaj wieczorem minister spraw we- 
wnętrznych Skłądkowski wyjeżdża do 
Lwowa w celu wzięcia udziału w 
pogrzebie kuratora okręgu lwowskie- 
go, ś. p. Sobińskiego w charakter-e 
przedstawiciela rządu. P. Ministrowi 
towarzyszy Szef sekretarjatu ministra 
Zabierzowski. 

Podróż inspekcyjna min. Sta- 
niewicza. 

WARSZAWA, 21—X. PAT. Dn. 
22 b. m. wieczorem minister reform 
rolnych dr. Witoid Staniewicz udaje 
Się w podróż in*pekcyjną na Wołyń. 

Ministerstwo Robót Publicz- 
nych nie będzie zlikwidowane. 

Dowiadujemy się, że projekt roz- 
szerzenia ministerstwa komunikacji 
został obecnie zaniechany. 

Ministerstwo robót publicznych, 
które według tego projekiu miało być 
zlikwidowane, nie tylko będzie utrzy- 
mane, ale wbrew zamierzeniom, bę: 
dzie rozszerzone w ten sposób, że 
generalna dyrekcja poczt i telegrafów 
przeniesiona zostanie z minisierstwa 
przemysłu i handlu do ministerstwa 
robót publicznych. 

Nowa sesja Sejmowa. 

Rada ministrów na najbližszem 
posiedzeniu ma się zająć opracowa- 
niem dekretu P. Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej u otwarciu sesji sejmowej 
dla rozpatrzenia budżetu na rok 1927 
i 1928. Prawdopodobnie marszałek 
Rataj jako wykonawca woli Prezy* 
denta otworzy sesję 28 b. m. 

Zmiany personalne w M.S, W. 
Na posiedzeniu rady ministrów 

zostały załatwione następujące per- 
sonalia: 

w min, spraw wewnętrznych: dy- 
rektorem departamentu politycznego 
zostaje dotychczasowy zastępca szefa 
kancelarji cywilnej Prezydenta, p. Ka- 
zimierz Świtalski; dyrektorem  depar- 
tameniu administracyjnego — p. Ka- 
rol Kirsi; 

zostali przeniesieni w stan spo- 
czynku: dotychczasowy dyrektor dep. 
administracyjnego, p. Kozłowski, wo- 
jewoda lubeiski p. Moskalewski i 
wojewoda stanistawowski p. Des Lo- 
SES; 

zostanie mianowany; p. wicewoje- 
woda Remiszewski — wcjewodą lu. 
belskim, 
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olskiej Macieży Szkolnej. 
Wilno, Benedyktyńska Nr. 2, m. 3 

powiadamia, iż znacznie 
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jg beletrystyczny i dla młodzieży 
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a 20 gr. Wypożyczalnia otwarta od 
11-tej do 5tej p.p. bez przerwy» 
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JESZCZE O SZKOLNICTWIE. 
Od pewnego czasu słyszymy usta- 

wiczne skargi na niski poziom nasze- 
go szkolnictwa, na nadmiar szkół 
średnich ogólno:kształcących, na nie- 
dostateczny rozwój szkolnictwa za: 
wodowego, na przeładowanie uniwer: 
sytetów, wreszcie na znikomy odsetek 
kończących wyższe uczelnie. 

Ostatnio zwróciii na te opiakane sto- 
sunki uwagę dwaj Rektorzy naszych 
Wszechnie, więc p. Rektor Zdziechow* 
ski słusznie podkreślił hiper-produkcję 
szkół średnich ogólno-kszałcących w 
Polsce, których mamy od 2 do 8 ra- 
zy więcej, niż kraje Zachodniej Euro- 
py: Zaś Rektor Uniw. Jagiellońskiego, 
p. Marchiewski równie słusznie 
stwierdził, że w porównaniu z innemi 
krajami zbyt wielka liczba młodzieży 
wstępuje u nas na studja uniwersy" 
teckie, Gra tu rolę fałszywa ambicja, 
mówił Rektor. „Czas już przestać są- 
dz ć, że absolwent uniwersytetu (a 
zwłaszcza niedckończony jego pupii) 
jest jedno.tką o większej wartości 
społecznej lub narodowej, niż kupiec, 
rzemieślnik, lub zawodowy robotnik, 
trzeba jaknajwięcej młodzieży kształ- 
cić w szkołach zawodowych”. 

Słusznie tedy zwrócił uwagę na 
tę palącą kwestję i naczelny publicy- 
sta „Słowa* p. Cat. Sprawa jest istot- 
nie wielkiej doniosłości, gdyż ona 
zadecyduje niewątpliwie o obliczu ju: 
trzejszem naszego społeczeństwa. 
Chciałbym tedy, jako zawodowy pe- 
dagog, zwrócić uwagę na niektóre 
środki, które, umiejętnie i w porę za- 
stosowane, mogłyby wydatnie polep- 
szyć obecny stan na polu szkolnictwa, 
w istocie nadzwyczaj opłakany. 

Sądzę, że zło się kryje przedew- 
szystkiem w  oportunistycznych i 
snobistycznych nałogach spoleczen- 
stwa, pchającego bezmyślnie swe 

. dzieci do szkoły średniej ogólno- 
kształcącej, chociażby one nie dawały 
nzsjmniejszej gwarancji, że tę szkołę 
potrafią ukończyć. Znam np. pewne- 
go ucznia (syna wcźaego), który 
przebył dwa lata w klasie pierwszej 
gimnazjum, trzy (!) lata w klasie dru- 
giej, wreszcie dwa lata w ki. trzeciej, 
której ostatecznie nie skończył, czyli 
że w rezultacie po 7.0 letniem po- 
bycie w szkole średniej miał poza 
sobą jedynie dwie klasy. To jest wy- 
padek najjaskrawszy. Podobnych znam 
zresztą całe setki. 

* Jeśli jednak społeczeństwo ponosi 
główną winę tego stanu rzeczy, to 

jednak i władze szkolne nie są beż 

winy. Oto po-pierwsze bez potrzeby 
i w nadmiernej ilości potworzono u 

nas szkoły Średnie ogóino kształcące 

państwowe, nie postawiwszy ich 
(zwłaszcza na prowincji) na naležy- 
tym poziomie, toteż widzimy iekiz 
dziwolągi, że student wstępujący na 
uniwersytet i poddany  wstępnemu 
egzaminowi przez tego lub owego z 

bardziej sumiennych profesorów, pi- 
sze szusty (ma to być szósty) lub po 
łacinie (I?) odmienia: fero, feravi, fes 
retum, ferarel Drugim zasadniczym 

$        Nowość wydawnicza! 

Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiego 

wł czeczotkOwEj szkatulki“ 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

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

Wilno, Micklewicza 11-a, tel. 5 —80. 
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W KRAJU SOWIETÓW. 

Pod komunistyczną firmą. — 
Stroje i teatry, 

Co ma bardziej uderza w 

Moskwie: Posyjskość czy sowieckość?* 

zapytał mnie pewien młody dyplo- 

mata, wybornie znający Rosję, któ- 
rego bystre i badawcze wejrzenie 

świadczyło, że sam doskonale wie, 

co o tem myśleć, a „tylko pragnie 

sprawdzić czy ja jakiego głupstwa 

nie powiem. > 
Odparłem oczywiście, że rosyj 

skość! Moskwa dzisiejsza w niczem 

nie przypomina Rosji z lat 1917—19, 

kiedy w całem imperjum zmagały się 

jakby żywioły, kiedy oszalały, pijany 

władzą motłoch rozbijał cały dotych- 

czasowy ustrój, kiedy płomień rewo: 

lucyjny krwawą łuną  gorzał nad 

kazdym zakątkiem, kiedy kruszył się 

cały świat pojęć, wierzeń, obyczajów, 

a wzamiam powsiawał tylko chaos, 

jakiś straszliwy a niepojęty nonsens. 

Dziki, okrutny, krwawy, ponury lud 
rosyjski był sobą. Katował, rżnął, 

niszczył ogarnięty furją. Aż wreszcie 

wycieńczony własnemi zbrodniami, 

wynędzniały i wygłodniały wskutek 

własnego szaleństwa, jak zawsze 

niezdolny do dźwignięcia się bez 

knuta, padł skopany i skuty U nóg. 

tych, którzy kopać umieli najmocniej 

i najdłużej. | odwiecznym ruskim 

zwyczajem objął pokornie nogi biją: 

błędem była pośpieszna i lekkomyśl- 
na, podkreślona też przez p. Cata, 
zasada bezpłatnego nauczania w szko* 
łach średnich, do czego nasze spo- 
łeczeństwo w b. zaborze rosyjskim 
nie było przygotowane i bynajmniej 
tego nie żądało. 

Sądzę, że naprawę tego nienor- 
malnego stanu rzeczy, który tamuje 
właściwy postęp społeczeństwa, nale- 
ży rozpocząć przedewszystkiem przez 
wprowadzenie niewielkiego wpisowe- 
go (200—300 zł) w szkołach śred: 
nich ogólno-kształcących, dając jed- 
nocześnie szerokie pełnomocnictwa 
Radom Pedagogicznym gimnazjów 
zwalniania uczniów zdolnych a nieza- 
możnych od tego wpisowego w ca: 
łości lub częściowo. 

Natomiast szkoły zawodowe po- 
winny być albo całkowicie bezpłatne 
albo też opłacane bardzo nisko, W 
ten sposób powoli znaczna część 
młodzieży przejdzie ze szkół ogólno: 
kształcących do zawodowych, co barg 
dzo skutecznie powinno się odbić na 
poziomie kulturalnym całego spole- 
czeństwa, 

I niech nikt nie mówi, że podob- 
na opłata w szkołach jest sprzeczna 
z Konstytucją, bo wszak i dziś pew- 
ne kwoty (w wysosości 120 zł) już 
szkoła od uczniów pobiera. Idzie tyl- 
ko oto, by ciężar ten powiększyć w 
szkołach  ogólnokształcących, zaś 
zdjąć go ze szkół zawodowych, które 
winny mieć nielada atrakcj:, by przy- 
ciągnąć do siebie większą niż dotąd 
liczbę uczniów. 

Drugi jeszcze środek możnaby 
zastosować do młodzieży szkół śred- 
nich ogólno-kształcących, to wprowa: 
dzić surowy rygor przy pozostawia- 
niu uczniów na rok drugi, np. moż- 
naby pozwalać zostawać na rok dru: 
gi nie więcej niż raz podczas ósmiu 
last pobytu w gimnazjum (oczywiście 
wyjątki za specj:lnem zezwoleniem 
Kuratorjum byłyby zawsze możliwe.) 

Dalsze środki to byłoby powiek- 
szenie wymageń w szkole, np. wpro- 
wadzenie egzaminów przejściowych 
z klasy do kląsy, lub coś w tym ro- 
dzaju. Nie wchodzę zresztą w drob- 
ne szczegóły, iizie mi bowiem jedy- 
nie o zepchnięcie tej sprawy z mart- 
wego punktu, gdyż stan dotychcza: 
sowy jest zabójczy tak dla szkoły 
średniej, jak też dla Uniwersytetu, 
oraz dla całości życia społecznego. 

Prof gimn. 

EE SRS ETB EWĘ ZZA 

Nowošci wydawnicze, 

— «Samorządu», tygodnika warszaw= 
skiego, poświęconego sprawom samorządu 
terytorjalnego, ukazał się Nr. 4l'szy, Pole= 
camy to ezasopismo wszystkim interesują- 
cym się dziedziną tak doniosłą życia spo: 
łecznego, jak gospodarka samorządowa. 

— Dr, jignacy Wygard: <Uwagi o 
lotnictwie komunikacyjnem». Str. { 52, 
p Warszawa. Księgarnia Hoesicka, 

Jest to pierwsza bodaj próba ujęcia 
problematu naszego lotnictwa cywilnego. 
Autor studjował gruntownie lotnictwo w 
w kraju i zegranicą. 

2 Comoedia» (Nr 26) przynosl wy- 
wiad ze Stanisławem |gnacym Witkiewi- 
czem, Wywody i zwierzenia nie zawierają 
nic nowego, Dowiadujemy się tylko, že Wit- 
kiewicz pracuje obecnie nad powieścią, 

‚ — <fro Christo», organ młodych ka- 
tolików* miesięcznik, zawierą w październi, 
kowym zeszycie między innemi pracę kst 
Osowickiego o polskim katolicyzmie i gros 
żącem mu niebezpieczeństwie, gdzie czyta: 
my, że «nacjonaiizm jest najniebszpiecz- 
niejszą herezją XX go stulecia», oraz że 
<uajwyższym celem katolika jest ojczyzna 
wieczna nie zaś doczesna». Zasłupuje rów: 
nież na uwagę artykuł Ą. Zzlerskiego w 
sprawie żydowskiej Autor powiadaż <My, 
młodzi katolicy Polski, nie uprawiamy ego= 
izmu narodowego, my zawsze mile będzie- 
my widzieć szlachetnych, szczerych i przy! 
wiązanych do swej wiary synów Izraela | z 
niini współpracować. Niech się nie boją, że 

„ będziemy ich siią rawracali». Pius XLty pod: 
czas pobytu swego w Polsce kilkakrotnie od: 
wiedzał synagogi a udzielając andjencji prezo- 
sowi stowarzyszenia <Przyjacidt Izraela» po- 
wiedział mu: «Ja i wielu kardynałów je! 
steśmy przyjaciółmi żydów igpopieiamy za* 
równo stowarzyszenie «Amici d'lzraele, jak 
walkę z antysemizmem», у 

cych i z wdzięcznością, z miłością, 
z wiernością je lizał. 

liże je po dziś dzień. Błogosławi 
głośno tych, co wtrąciwszy go w 
nowe więzienie, wymęczywszy go w 
ciągu 5 lat nieopisanych udręk, obec: 
nie dają mu byt tylko nad wyraz 
nędzny. Tłum rosyjski jest już  tłu- 
mem psychicznie z przed czasów re- 
wolucji: defiuje „biezzabotno* jsk 
mówią moskale, pod oczami policji 
i w takt jej muzyki. Przychodzi na 
„mitingi*, jak władza przychodzić 
każe, ogląda zwłoki Lenina, jak 
niegdyś oglądał „nietlennyja moszczy” 
po rozmaitych ławrach i soborach. 
Car miał swych 30 tysięcy pamiesz- 
czyków i 300 tysięcy czynowników 
i oficerów, reszta słuchała lub dosta- 
wała po mordzie. Dziś następcy Le- 
nina mają swych paręset tysięcy ko- 
munistów, kilkanaście tysięcy czeki: 
siów, reszta w dalszym ciągu siucha 
lub dostaje po mordzie. Dla ludu, 
dia tłumu, czyż ostatecznie nie jest 
obojętne czy ten kto | że i 
bije robi to w imię «władzy 
z łaski bożej*, czy w imię djalektyki 
Marxa, czy ci, co trzymają knuta w 
swem ręku, otrzymali go w spadku 
jako legat najdroższy, czy wzięli go 
sami? Tium przestał być podmiotem 
władzy, stał się jej przedmiotem. Z 
tą chwilą rewolucja się skończyła, 
Bolszewicy dobrze o tem wiedzą, jeśli 
jednak zachowali całą frazeologję re- 
wolucyjną, to dlatego, że frazesy są 

S 

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

Udało się Głosowi Prawdy. 
skonale! 

Pisząc o omawianej już przez nas 
karykaturze marsz. Piłsudskiego u- 
mieszczonej w niedzielnym numerze 
Robotnika, Głos Prawdy pisze pod 
adresem tego pisma: 

Chodzi tutaj oczywiście o walkę z po- 
pularnością Marszałka w masach robotni- 
czych. I jakiemi pięknemi nowaczyńskiemi 
metodami? Ubrać go w kontusz—zaraz go 
źnienawidzą. Gdybyśmy nie byli wyrozu: 
miali, ubralibyśmy pp. redaktorów również 
w ich historyczne stroje i zarządzilibyśmy 
plebiscyt — co polskiemu robotnikowl jest 
milsze, tradycja kontusza, czy tradycja chą- 
łata? Strój wprawdzie został zmodernizowa- 
ny, ale umysłowość—nie, 

<Robotnikowi polskiemu bliższy 
jest kontusz niż chałate — brąwa 
Głos Prawdy! Nie mamy nic prze- 
ciwko chałatowi, jako że to jest sta- 
rodawny strój narodowy żydowski 
i że chadzali w nim wcale zasłużeni 
żydzi patryjoci. Ale nieznośni są ci, 
którzy własnego chałata nałożyć się 
wstydząc uważają szlachecki kontusz 
za coś co «drażni masy». Wasz ukry- 
ty chałat «także drażni masy» — pa- 
miętajcie © tem panowiel 

W obronę prasy wdał sie p. Sro- 
kowski na łamach Nowej Reformy. 
Wyjašniališmy kiedyś, że wolność 
myśli jest czemś zgoła innem niż 
obrona  niepoczytalnego gadulstwe; 
Lecz oto p. Srokowski tak pisze: 

Drażni ich wolność, której nadużywa 
prasa, ponieważ społeczeństwo nie umie 
sobie właściwej I dobrej prasy ufundować, 
Wiekuiste rozbijanie termometrów, ponie- 
waż pokazują temperaturę nie taką, jakiej 
się pragnie, 

Właśnie o te termometry chodzi. 
Nie wiadomo co się robi z zepsute. 
mi termometrami w Krakowie, lecz 
u nas nawet w najmroźniejszy litew- 
ski ranex otwiera się lufcik i wyrzu- 
ca się zepsuty termometr... szust @а- 
leko w śnieg. Właśnie o to chodzi, 
aby. społeczeństwo nie było oszuki- 
wane przez termometry, które wska- 
zują 40% gorączki kiedy gorączki tej 
niema. Weźmy takie przykłady: 1) 
Bogacz, Kriegsgewinner wydaje ga- 
zetę by owoce swoich ciemnych spe- 
kulacyj dia siebie ocalić, 2) Agenci 
bolszewiccy wydają gazetkę, by wy: 
tłómaczyć, że to co jest stacjami 
propagandy bolszewickiej, wstrętną 
gnidą komunistyczną, jest tyłko.. pro: 
miennym ruchem emancypacji młodej 
Białejrusi, 3) Prasa, która poto istnie- 
je by jąirzyć, kióra każdy nieszczęśli- 
wy wypadek wyzyskuje by wzbu: 
dzić rewolię, niepokój, wrzenie. Czy 
tolerancję takiej prasy można pod: 
ciągnąć pod kategoryczny nakaz o 
nierozbijaniu termometrów? 

M. 

Do- 

Stan gospodarczy Niemiec. 
BERLIN, 21 X. PAT. Na dzisiej: 

szem posiedzeniu komisji Reichstagu 
do spraw społecznych przemawiali 
minister pracy dr. Braun i minister 
gospodarki państwowej dr. Kurtius, 
oświadczając, że położenie gospodar< 
cze Rzeszy nie przedstawia się tak 
optymistycznie jak oceniają je zagra- 
nicą, ani też tak niekorzystnie jak 
mówi się o tem w kraju. Prawda 
leży pośrodku. : 

Otóż w lutym b.r. Niemcy prze” 
kroczyły najniższy stopień przesilenia 
gospodarczego i od tej chwili nastą- 
pił zwrot ku lepszemu. Obecny na 
tem posiedzeniu minister finansów 
Rzeszy dr. Reinhold również stwier- 
dził, że sytuacja skarbowa Rzeszy 
jest lepsza aniżeli można bylo przy- 
puszczać w początku b.r,ale w każ- 
dym razie nie jest ona jeszcze zbyt 
oddalona od krawędzi deficytu. 
Wszyscy trzej ministrowie oświadczyli, 
że wobec tego rząd Rzeszy nie uwa- 
ża za właściwe podnieść kredyty 
przeznaczone na zapomogi dla bez- 
robotnych. 

Deklaracje rządowe spotkały się z 
nader ostrą oceną ze strony posła 
socjalistycznego dr. Herza. 

często potężniejsze od życia: można 
mieć całą władzę w swem ręku, a 
jednak obawiać się paru głupich słów, 
nawet w kraju, gdzie ich nikt nie 
rozumie. To też błędne jest według 
mnie interesowanie się teoretycznemi 
sporami bolszewików, interpretacją 
<leninizmu», którego dobre zrozu- 
mienie, według oficjalnie, choć mil: 
cząco przyjętej w Bolszewii teorji, 
jest jedynym tytułem do władzy, pra- 
wem do tronu. W początkach każde- 
go reżimu zanim się on ustali, decy: 
duje nie prawo, a pięść. Ne tylko 
kniaziem kijowskim zostawał ten, co 
potrafił wszystkim swym braciom wy: 
łupić oczy ale i carską koronę w XVIII 
w. zdobywał ten co najbezwzględniej 
umiał rodzinę mordować lub  zsyłać 
na Sybir, choć się dużo gadało o 
linjach genealogicznych i t, d. Sowiec- 
cy oligarchowie interpretują leninizm 
dla galerjj, sami zaś mnożą zastępy 
oddanych sobie zbirów, bo dobrze 
wiedzą, że ostatecznie najlepszym 
komentatorem nowej ewangelji okaże 
się ten, który pozostałych glossato- 
rów koranu zdoła wysłać jeśli nie 
na tamten Świat, to przynajmniej w 
bardzo odległe i niedostępne okolice 
tego ziemskiego padołu. 

_ Narody zmieniają się mało, prze- 
cież my sami z coraz większem zdu- 
mieniem konstatujemy, że w pewnej 
zmienionej formie odżywają u nas 
wszystkie przedrozbiorowe przywary 
i zalety naszego życia publicznego, 

  

ŁOWw O 

Projektodane powstanie 

Nr 247 (1257) 

Kłajpedy. 
20,000 członków „Stahlhelmu* gotowych do wałki z Kownem. 
Według wiadomości z Kowna, w tamtejszych sf*rach politycznych 

już od dłuższego czasu krążyły pogłoski, że w Kłajpedzie przygotowuje 
się zbrojny zamach stanu. W ostatnich dniach pogłoski te przybrały 
bardziej realną formę. Podobno odnośne władze kowieńskie posiadają 
poważne poszlaki w tym kerunku. 

Zamach przygotowywany jest przez niemieckich nacjonalistów Kłajpedy. 
Główne siedlisko tych organizacji mieści się rzekomo w Tylży. Organi- 
lać do oderwania Kłajpedy od Kowna i przyłączenia jej do 

iemiec. 
Podobno sfery rządowe pruskie odnoszą się do projektu zamachu 

negatywnie, ale kierownik spisku i glówny organizator, niedawno wy- 
puszczony z więzienia, Biumen, posiada rzekomo do swej dyspozycji 
20.000 członków «Stahlhelmu» doskonale uzbrojonych i przygotowanych 
Jędnocześnie w samej Kłajpedzie prowadzona jest prawie zupełnie 
otwarta agitacja i propaganda idei powstania. 
3 W tych dniach wykryto w Kłajpedzie wielką aferę o przekupywaniu 
szeregu urzędników kłajpedzkich przez tajne organizacje. 

Zamierzony powrót ces. Wilhelma. 
BERLIN, 21—X. Pat. Według informacyj „Berliner Tageblatt* z Ha- 

gi tamtejsze koła polityczne dopatrują się w onegdajszej depeszy Marszał- 
ka dworu eks'cesarza Wilhelma do amerykańskiego dziennikarz We ygan- 
da zupełnie niedwuznacznego potwierdzenia co do zamiaru powrotu eks- 
cesarza do Niemiec. Holenderskie koła polityczne przypuszczają nawet, 
że nastąpi to już w najbliższej przyszłości. 

(Szalony huragan nad Hawaną. 
: HAVANA, 81 X PAT. Donoszą urzędowo, že podczas huraganu, jaki sza- 
lał tutaj w dniu wczorajszym, przeszło 30 osób zostało zabitych a 300 ran: 
nych. Tysiące ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową. Policjanci i żoł: 
nierze patrolujący ulice otrzymali rozkaz strzelanią bez uprzedzenia do 
wszelkiego rodzaju rabusiów. Miasto pozbawione jest światła, ulice jego za: 
tłoczone są poprzewracanemi drzewami. Do portu napłynęło wiele statków. 
W ciągu popołudnia huragan uspokoił się i przeszedł ponad zatoką meksy: 
kańską w kierunku Floridy. / 

MIAMI, 2! X PAT. Według przypuszczeń huragan przejdzie nad morzem. 
Mieszkańcy którzy schronili się w szkołach i innych gmachach otrzymali po: 
lecenie powrócenia do swych siedzib, gdyż niebezpieczeństwo juł mija. Baro- 
metr stale idzie w górę. 

Eksplozja tejemniczej skrzyni. 
BIAŁOGRÓD, 21.X, PAT. W gmachu urzędu cel1ego w Blałogrodzie posługacze 

opuścili na ziemię skrzynię zadekiirowaną jako zabawki dziecinne, która pod wpływem 
uderzenia eksplodowała, wzniecając poź w gmachu urzędu celnego. Następstwa wy: 
buchu jedna osoba została zabita i jedaa odniosła rany. 

  

Teror i zbrojenia „Hurtków'. 
Sowiecki karabin u Pawła Dachowicza. 

Od dłuższego czasu w pogranicznych z sowietami powiatach krążą 
posłoski, iż białoruska „Hromada* rozdaje swym zaufanym członkom 
„Hurtków* broń. 

Ouegdaj władze K. O. P. otrzymały konf:dencjonainą wiadomość, iż 
mieszkaniec wsi Przeobrażeńka gm. Piiskiej pow. Dziśnieńskiego, członek 
„Hurtka* Paweł Dachowicz przechowuje broń. 

Natychmiast przeprowadzono u niego rewizję. W wyniku rewizji u 
Dachowicza znaleziono nowej konstrukcji sowieckiej karabin oraz większą 
ilość naboi. 

Sekretarz „Hurtka* jako terorysta—podpalacz, 

Członkowie „Białoruskiej Robotniczo Włościsńskiej Hromady* chcąc 
powiększyć szeregi członków organizujących się „Hurtików* zmuszżją 
strachem i groźbą chłopów do wstępowania w szeregi „Hromady”. 
Opornym grożą podpaleniem zabudowań. 

Mieszkaniec wsi Glinianka gm. Grodeckiej pow. Mołodeczańskiego 
Kazimierz Serefimowicz, pomimo często ponawianych gróźb spalenia 
domu, kategorycznie odmówił należenia do organizacji. 

„Hromadzianie* groźbę swą wprowadzili w czyn i przedwczoraj 
rzeczywiście wybuchł pożar w zabudowaniach Serafimowicza. Stodoła z 
całem tegorocznym zbożem stała się pastwą ognia. Przeprowadzone do- 
chodzenie wykryło podpalacza, którym okazał się sekretarz miejscowego 
„Hurtks* Jaa Drozd. Przestępca nie zdołał zbiec i został tegoż dnia 
aresztowany. : 

KEKIGKIAKIEA 51О Г оо о11 е1Э 
Od Administracji. 

Prosimy naszych Sz, Sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK 

Konto czekowe „Słowa w P, K O. 
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Bolszewizm ma pewne cechy nie śmiech; czyż jest cudzoziemiec któ- 
rosyjskie (wpływ żydów, wieloletnich ryby nie miał pieniędzyl Któżby je 
emigrantów) ale rosyjskość coraz miał na Świecie. 
bardziej przenika cały ustrój, a sama Że ci co łażą po ulicach moskiew- 
doktryna rewolucyjna zdradza coraz skich pieniędzy nie mają — to nie- 
więcej tendencji do przeobrażenia się ulega wątpliwości. Dziwnie to szara, 
w wojowniczy nacjonalizm, Dawna choć zarazem pstra publiczność. 
burżuazja w Rosji została wyiępiona, Pierwsze wrażenie, to jest, że chodzą 
trudno więc żyć z nienawiści ku niej. same służące i jacyś pół czy ćwierć 
Nienawiść ku burżuazji innych państw inteligencji, Jakich się tu strojów nie 
w umysł=ch ciemuych mas przeradza widzi! Podobno latem zeszłego roku 
się oczywiście w nienawiść kuinnym Moskale pod hasłem „precz z burżu- 
krajom, jako takim. Cudzoziemiec — azyjnymi przesądami* — zaczęli cho- 
to burżuj, a burżuj—to cudzoziemiec. dzić nago, z niewielkiemi tylko prze- 
Można być ;pewnym, że jeśli się paskami. Trwało to kilka dni, widzia- 
wyjdzie przyzwoicie, choćby naj. no jakoby potworności, no. baby 
skromniej, ubranym na ulicę, w ma- 70leinie w stroju Afrodyty. Kres te- 
rygarce, kołnierzykui krawacie, wszy: mu położył doiero komisarz zdro- 
scy będą się oglądać a nawet zatrzy- wia Siemaszko, który wydał edykt, w 
mywać. W tych spojrzeniach jest tro- którym oznajmiał, że broń Boże, nie 
chę zdziwienia i dużo zazdrości, rza- zamierza bronić ; burżuazyjnych prze: 
dziej niechęci: w każdym razie cu- sądów — bo też na wsi każdy mo: 
dzoziemiec, to jakiś żupełnie inny ze sobie chodzić, jak mu się żywnie 
rodzaj człowieka, coś jakby dla nas podoba — w Moskwie jednak ze 
chińczyk. Kiedyś szedłem bulwarem, względów higjenicznych nie może na 
przystąpiła do muie cyganka (których chodzenie nago zezwolić, Bez sze- 
jest tam moc) natrętnie i wrzaskliwie mrania ludność się jakoś do tego 
proponując, że mi będzie wróżyć. zastosowała — tylko na plażach rze- 
Udałem, że nie rozumiem i szedłem cznych i morskica w żaden sposób 

Okazało się, że podkupieni urzęd- 
nicy pod płaszczykiem walki o zuto- 
nomję w. rzeczywistości prowadzili 
akcję, zmierzającą do oderwania Kłaj: 
pedy od Kowna. Hasłem tej agitacji 
b;ł „Memel niemiecki*! — Wielkie 
zdziwienie budzi jakoby w  społe: 
czeństwie fakt, że rząd litewski był 
w odpowiednim czasie poinformo- 
wany o spisku, który dziś stał się 
groźnym dia państwa litewskiego. 

Tajemnica trupa w walizie. 
Drugi dzień rozpraw. 

Po dwudniowych obradach sądowych 
sprawa Franciszka Królikowskiego stała się 
jeszcze bardziej tajemniczą i zagadkową, 
aniżel: nią była w chwili aresztowania oskar 
żonego w maju ubiegłego roku. W sprawie 
tej i.tnieje wprawdzie dużo poważnych po» 
sziak, wskazujących podsądnego jako sprawa 
eą mordu, ale mamy w niej również wiele 
istotnych znaków zapytania, które każą być 
specjalnie cstrożnym przy wyroko waniu. 
rzeciwko padsądnemu przemawiają w 

pierwszym izędz:e Ślady krwi iuazkiej, zna- 
lezione w jego mieszkaniu na sienniku, ko- 
cu, dwóch szmatkąch, nodze stołowej, szczot- 
ce do szorowania, ną deskach podłogi a 
nawet na asfaicie pod podłogą. Z krwi tej 
oskarżony mie umie się należycie wyiegity- 
mować i tłumaczenia jego w tym punkcie 
nie wytrzymują zupełnie krytyki. 

Jeśli chodzi jednak o zeznania Świad- 
ków, zbadanych dotąd w procesie, to przy- 
zuać trzeba. że nie wypadły one korzystnie 
ala oskarżenia. Tylko jedno jedyne zeznanie 
świadka kapitana Rozwadowskiego przema* 
wiać mogło być może prze.iw podsądnemu, 
Kpt. Rozwadowski zezuał, iż słyszał od nie- 
jakiej Sadowskiej, robotnicy zamieszkał ] na 
ierenie Cytadeli, iż słyszała ona w nocy z 
l-go na Ż'go mąrca — data morderstwa — 
krzyki i jęki, dochodzące z mieszkąn'a Kró- 
lisow skiego, Sadowska będzie zoadana przez 
sąd w najbiiższych dniąch. 

Kpt. Rozwadowski zeznał pozatem, iż 
w pierwszych dniach maica spostrzegł po 
raz pierwszy na palcu oskarżonego pierścio- 
nek z brylantem. Świadek zwrócił również 
mwagę na drobny, ale mogący mieć pewne 
znaczenie dla spiawy, fakt, iz począwszy od 
marca Królikowszi stala się spóźniał do 
zajęć biurowych. 

Na item zeznaniu kończy się jednak 
materjał ovciążający podsądnego. Zeznan'a 
pozosiałych świad<ów siwarzają dla Oskar“ 
żenia poważcy znak zapytania. 

Tuk ważny dla oskarżenia Świadek, ja* 
kim jest najbiiższa przyjaciółka i współloka- 
torka zamordowanej Žawišlakėwna, która. 
będąc z nią w przeddzień jej zaginięcia w 
kinie Palace, widzała iam owego tajemni- 
czego osobnika, z kiórym Michałowska umó* 
wiła się na dzień 1-go marca—oświadczyła 
sądow:, iš nie pzyjrzała się dobrze temu 
mężczyźnie i że nie moze sobie dziś przy - 
pomnieć, jaki on nuiał wygląd. i 

Tymczasem Zawišiakowna jest boda 
jedynymm świadkiem, który widział z pew- 
nością sprawcę mordu 1 zeznanie jej mo* 
głoby mieć dlatego dla sprawy niemal de- 
cydujące znaczenie. 

„Również kupiec Bergheer, u którego 
kupiono walizkę, w której znaleziono kadt 
łub zamordowanej, nie poznał wczoraj w 
podsądnym kupującego. Osobnik, który ku- 
pował walizzę był zdaniem świadka jakimś 
<prowincjałem» 0 okrągłej twarzy, typem 
rządcy majątku ziemskiego. > 

Najważniejszymi jednak śwładkami o* 
brony były wczoraj służąca Dobrowolska, i 
jej koleżanka Jakubiakówna. ; 

Okazuje się z ich zeznań, iż Dobrowol- 
Ska była w mieszkaniu Królikowseiego w 
czasie od 22:.g0 lutego do 6 marca, Chodzi 
tylko o zupełnie ścisłe i bezsporne ustale- 
nie daty, kiedy wizyta Dobrowolskiej miała 
w rzeczywistości miejsce. Dobrowolska u- 
trzymuje, iż była to z pewnością niedrielą, 
Wchodzi więc w rachubę niędziela 22-go 
lutego i niedziela 1 marca, Ponieważ ;jed- 
nak 22-g0 wyjeżdżali z Warszawy chlebo- 
dnwcy Dobrowolskiej I nie mogła ona wów- 
czas wyjść z domu więc pozosiaje tylko 
pierwszy marzec, to jest dzieńs w którym 
osxarżony miał jakoby spoikać się z Mi 
chałowsią i popełuić morderstwo. 

Celem dokładnego ustalenia tej daty, 
zawezwani będą na rozprawę chlebodawcy 
Dobrowolskiej. 

Przypominamy, ik podsądny zeznał w 
śledztwie, że w nocy z ligo na 2-g0 marca 
nocowała u niego jakaś kobieta, której na- 
zwiska nie mógł sobie z początku przypoń 
mnieć, ale którą później określił jako służą 
cą ody 

Zeznanie Dobrowolskiej stać się może 
zwrotnym punktem w całym procesie i za- 
decydować o losie oskarżonego. 

Dziś o godz. 1l-ej rano odbędzie się wi 
zja lokalna mieszkania Królikowskiego w 
Cytadeli. 

  

Dziwne są te stroje rosyjskie. 
Mężczyźni noszą przeważnie buiy, a 
już sztywnych białych kolnierzyków 
zupełnie się nie widuje. Jeśli nie ma- 
ją jakichś Sweterów lub pod szyją 
zapiętych kurtek, noszą albo rubasz- 
ki, albo co najwyżej koszule z gru- 
bego płótna niebieskiego lub żóltego 
koloru z takimiż miękkimi niskimi 
kołnierzykami i z włóczkowemi wy: 
piowialemi krawatami. Ani jednego 
jedwabnego krawata w Moskwie nie 
widziałem. Nikt prawie nie nosi ka- 
peluszy, wszyscy mają jakieś cząpki 
najrozmaitszych kszta'iėw. Odzienie 
jest grube, ciężkie, cie,ł: i brudne, 
a oczywiście elegsncków, modnie 
skrojonych ubrań zupełnie się nie 
spotyka. Nadto Moskale są naogół 
źle ogoleui, b'udnoziem ści. Maniery 
na ulicach przynajmniej — prostackie: 
jednym z najobrzydiiwszych dla euro- 
pejczyka objawów jest powszechnie 
przyjęty zwyczaj jedzenia chodząc 
po ulicy. 

Jeszcze bodaj dziwniejsze wraże- 
nie robią stroje kobiet. Przeważa typ 
baby, raczej babska. Grube, pękate, 
o twarzy starej i pomarszczonej, z 

nie odzywejąc się dalej. Ta biegła za nie chcą uznawać kostjumów kąnic« koszykiem w ręku, ubrane w jakieś 
mną głośno wołając: Cóż to, ”go- lowych. W. bolszewickich revue ohydne łachy, ciężkie, brudne, zatłu: 
łubczyk, nogami ruszasz a językiem „sowiet-foto"jest moc fotografij z ta- szczone—chodzą bez kapeluszy, bez 
nie, cóżeś to za dziwadło?* Jakieś kich plażjz kąpiącemi się w stanienatury chustek na głowie, z rozczochranymi 
dziewczyny, które się wygrzewały (trzeba jednak bezstroanie przyznać, że włosami, stale z papierosem w u. 
w słońcu na ławkach zawołały: „Ej wydawnictw i obrazów pornograficz- stach. Widuje się też z takimiż ko 
cioteczko, widać, że ten cudzoziemiec nych widutesię w Rosji bez porówna: szykami o długich szarych paltach i 
nie ma pieniędzy*, | wszystkie w nia mniej jak w Warszawie). taksamo bez kapeluszy niejednokrot
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Z taryf zagranicznych weszły w 
Życie bezpośrednie komunikacje 0so* 
bowe: 

1) Polsko Niemiecka i 
2) Polsko-Węgi rska 
Do komunikacji Polsko-Niemiec- 

kiej weszły stacje: Wilno, Białystok, 
Grodno, Grajewo, Stołpce i Turmoni. 
Do komunikacji Polsko Wegierskiej 
weszły stacjc— Wilno i sns 

u * 

INFORMACJE. 
Wielkie piany elektryfikacji 

Polski 

W tych dniach ma przyjechać do 
Polski gubernator Federal Reserve 
Bank'u p. Harding. Poza ogólnemi 
konferencjami z prezesem Banku Go- 
spora'stwa Krajowego Drem  Stecz- 
kowskim zapozna się on, skontroluje 
i oszacuje prace wielkiego Syndykatu 
American European U:iilities Corpora- 
tion. Buro tego Syndykatu od roku 

Przewozy na linjach Wil. 
| Dyr. Kol. Państwowych. 

pierwszem półroczu 1926 r. 

Przewóz ładunków pośpiesznych ! 
wyczajnych na linjach Wileńskie 

Dyrekcji Kol. P. w pierwszem pół- 

 roczu r. b. wynosił 1620000 tonn, 

'w tem nzładunków prywatnych i 
|wojskowych 1.438.000, kolejowych 
180000 tonn. W zestawieniu do te- 

|goż okresu za rok ubiegły, przewóz 

 |wzrósł o 204740 tonn, czyli o 14,4 

proc. 
Nadany bagaż i przesyłki nadzwy- 

pjne wynosiły 3500 tonn, przy 

"3400 tonnach w pierwszem półroczu 

1926 r. czyli o 3 proc, więcej. 
| Natomiast ilość sprzedanych bile- 

osobowych  spsdł z 3 393.000 
w r. 1925 do 3106,420 w r. 1926, 

Jczyli o 8,4 proc. 
|. Wpływy kasowe za rozwažony 
|o0kres wynosiły: 

Za przewóz osób 173.898.31 pracuje w zupełnej ciszy nad projek: 

a Za przewóz bagażu 650.363 32 tem elektryfikacji Polski, prowadząc 

Za przewóz towarów 15.531 51565 jedn śni te traktaci 

Wpływy uboczne 3057,100,38 )Ednocześnie wstępne pertrakiacje & 
  rządem polsk m. 

Poza tem jak słychać American 
European Diilities Co, bada od diuž- 
szego czasu sprawę wielkiej pożyczki 
dla Polski na płaszczyźnie koncepcji 
dzierżawk monopolu tytoniowego i 
spłacenia w związku z tem pożyczki 
zaciągnigiej przez Polskę we Wło. 
szech. P. Harding przyjeżdża do Pol- 
ski na prośbę Prezesa Zarządu A. E, 
U. p. Berirona, współwłaściciela wiel- 
kiego domu bankowego Bertron Gris- 
cone and Co, w Nowym Jorku, by 
w tej i innych sprawach przygotowy- 
wanych przez polskie przedstawiciel- 
stwo A. E. U. wydać swój sąd. 

Rozeszła się również pogłoska, że 
przyjazd gubernatora Hardinga stoi 
w zwiąku z zamiarem stworzenia 
trustu wszystkich europejskich ban- 
ków emisyjnych celem przeciwdziała- 
nia wahaniom walut. 

P. H»rdimg zamierza zwiedzić pol- 
skie centra przemysłowe,% jak to w 
swoim czasie czynił prof. Kemmerer. 

“| Razem za I półrocze 1926 r. 29013 47/66 
3 za I półrocze 1925 r. 27.000 996 — 
2 | —— ma | 

adwyžka w porówn. do 1925 r, 2012.481,66 

* Do ważniejszych zmian w wew- 
nętrznych taryfach towarowych za- 

 Szłych w międzyczasie od 1 stycznia 
do 1 lipca r. b. a mających znacze- 
nie gospodarcze dla Ziem Wschod- 
nich, jako najdalej położonych od 
wielkich centrów przemysłowych, 

ależy zaliczyć wprowadzone z dniem 
„10 czerwca r. b. zastosowanie stawek 

kiniczkowych na odległościach po: 
Wyżej 700 klm. Zmiana ta jest szcze: 

ólnie ważna dla Województw 
schodnich, jeśli się zważy, że rol: 

ictwo miejscowe i przemysł spro- 
adzają dużo potrzebnych produk- 
w (smary, nawozy sztuczne) z dal- 

Szych stacyj, jak Gdańsk, Drohobycz, 

   

  

    

   
    

    

   

     

  

   
® - Kałusz.   

  

Ą: Taryfa wyjątkowa XII na wywóz 
materjałów drzewnych, która nie 
miała zastosowznia do przesyłek na* 

| Gawanych przez Qiajewo, z dniem 
10go czerwca r. b. zostła rozcą- 

138 również na przesyłki do Gra- 
„ewa, przytem jednak strefa korzysta= 

ia z tej taryfy przez punkty Graje- 
Wo i Raszki zosizła ograniczona li- 
tją demarkacyjną Grajewo—Brżeść— 

  

  

    _ Baranowicze—Stołpce. PIĄTEK 

'._ Wskutek takiego rozgraniczenia Dziś Wsch, 8. © g. 4 m 21 
stacje, leżące na poiudnie i zachód od 22: A РЕ 

— пр аетагкасу]пе) х taryfy wyjątko- ауе Zach, sł. o g. 6 m. 
- wej XIII w kierunku przez Grajewo 

Nie korzystają (Jednak z dniem 15 
_ Sierpnia na okres do 31-go grudnia 

. została wprowadzona wyjątkowa 
sa F. wyłącznie dla papierówki 

Jana Kapistr. 

      

     

    

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B 

z dnia 21—X 1926 r. 

 Wywożonej z obszaru, ograniczonego Ciśnienie s 
ze Stołpce—Brześć — Zdołbu: średnie 

Nów), I : 
* p wyjątkowa 2 u mó I An 3 jos 

4 gia kamiennego z dniem 20-go E 

lipca r. b. została rozciągnięta na z. z 12 
'brzewozy do Prus Wschodnich, 
Łotwy, Rosji lub Ukrainy z ustale- Wiatr с jr 
tiem specjainych zniżonych stawek: Przeważający 

    

   

        

    
    

   

  

    

    

   

   

do Prus Wschodrich po 10,5 zł, od 
tonny ża całą odległość PKP., a do 
Rosji i Ukrainy po 1,5 gr. od tonny 

“I kilometra,—o ile przesyłki takie bę- 
dą nadawane w składzie całych po- 
ciągów najmniej po 700 tonn, 

Z duiem 15 maja r. b. weszła w 
Życie bezpośrednia k munikacja to- 
Warowa pomiędzy Polską a Związ- 
kiem Socjalistycznych Sowieckich Re- 
Pukiik przez wszystkie punkty gra- 
niczne. Według ustalonych w tej ko- 
munikacjj zasad należności przewo* 

 zowe i opłaty dodaikowe mogą być 
płacane z góry, jak również przesa- 

ane na odbiorcę. 
W tymże okresie w wewnętrz- 

mych taryfach osobowych zasadnicze 
zmiany nie zaszły. 

Uwagi: Półpochmurno, mgła, szron, 
tendencja barometryczna: stan stały, 

URZĘDO WA 
— (t Jak należy postępo- 

wać w sprawie uzyskania od- 
szkodowania za rekwizycje wo 
jenne. Wojewoda Wileński wydał 
okóinik do Siterostów, w którym wy- 
jaśnia, w jaki sposób mają być zała- 
twione sprawy uzyskania odszkodo- 
wań z tytułu rekwizycyj dokonanych 
przez wojska polskie w latach 1919— 
1920. 

Okólnik ten wywołany został tem, 
że dotychczas jeszcze zdarzają się 
wypadki składania podań do władz 
administracyjnych w Sprawach od- 

nie dłuższe, jak u nas, przeważnie od skandalicznej pod tym względem 
bez maia po kostki i wzrok nie mo- Warszawy, ale i od pobožnego Kra- 
że się początkowo d> tego przyzwy- kowa 
czajć jak również do wysakich sznu Trudno zresztą podpatrzeć oby" 
"towanych irzewików, które tam się czaje rosyjskie. Dancingi, bale publi: 
"nosi niemal wyłącznie; półbucików, czne są zabronione, jako sprzeciwia- 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

  

"KRONIKA 

————————————————— —— ————— 

5 рО 3 
    

Postepowanie 

Zainteresowani wprowadzonem po- 
stępowaniem administracyjnem w for- 

Konsumcja spirytusu w Polsce, mie postępowania dorsźno mandato- 
Według obliczeń monopolu spirytusowe- WEZO zwróciliśmy się z uprzejmą 

go w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy b. prośbą do Kornisarza Rządu na m. 
ž se a > B na wyrób b Wilno p. Kazimierza Wimbora o 
ek i liklerów, gdy w tymże okresie w i $ 

zużyto tylko 219 tys. 768 hi. Na cele prze- oe nam garści wiadomości w 
mysłowe i lecznicze zużyto 1432! bt. (w r. !€l» dotyczącej tak bezpośrednio ogół 
1925—16417 hi.). społeczeństwa sprawie. Jak nas p. 

Największy wzrost spożycia wykazały Komisarz łaskawie poinformował do- 
województwa wschodnie, gdzie wprowadzo- rąźne postępowanie mandatowe nie 
no pełny monopol spirytusowy, dalej—War= 
szawa i woj. Lwowskie. Tarnopolskie nato. Zostało dotychczas wprowadzone na 
miast ujawniło znaczny spadek spożycia. terenie Wilna, mimo iż niewątpliwie 
W innych obszarach państwa konsumcja w nejbliższym czasie znajdzie ono nie wykazała większych zmian: szerokie zastosowanie, jak to już ma 

obecnie miejsce na terenie Warszawy, Nowe ustawy i rozporządzenia. gdzie daje ono pożądane rezultaty, 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr.102, z dnia wychowując społeczeństwo i przy- > 15 z iż Е Ё\и'усіа]я]д‹':' jė do szanowania norm — Bozporządzenie Prezydenta Rzeczy: dotyczących ogóln pu: pospolitej z dn 30 IX 1926 o zamianie nie- Diateno a SALA ina żę których gruniów państwowych (poz. 590)3 z ' 
— Eożpórą dzenie Ministca Komunika- Dotychczas na terenie Wilna mia- 

innego ro- cji z dn. 14 X 1926 wydane w porozumie- ło miejsce postępowanie 
niu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Han. dzaju mianowicie; postępowanie man- 

datowe (ale nie doraźne), gdzie wy- 
dlu oraz Rolnictwa i D. 58 mona ca 
znižki tarylowej dla węgla kamiennego w 
komunikacji polsko'austrjackiej (poz. 591, owe my w od zł 5 do zł, 50 
592 i 593). ° ary niewyższe ponad 3 dni 

— Rozporządzenie Ministra Komunikacji aresztu. ascziwanie S aandiidiės 

z dn. 14 X 1926 wydane w porozumieniu dotyczyło przekroczeń administracyj 
z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handfu + l 
oaz Rolnictwa i В. Р, о wprowadzeniu NYch o mniejszem znaczeniu, jak z 
zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w dziedziny ruchu kołowego, nieżamia- 
Kaina kasi palaikė stacjami kojel niskich tnia ulic, niezapalania latarek z nu- z jednej a stacjami kolei włoskich Triestu i jmeracją kamienicy i tp. W  praki x й : 504). ! y i t.p. praktyce lume z drugiej strony (poz, 594), jak dotychczas kary te nie przekra- 

EEES KURSINIA Czaly Ww rzeczywistości sumy zł 20 sz Е i znajdowały całkowite zrozumienie w GIEŁDA WARSZAWSKA społeczeństwie. Powracając do spe- 
20 października 1926 r. cjalnie interesującej nas sprawy po- 

Dewizy i waluty: stępowania  doraźno mandatowego, 
Tranz. Sprz. Kupuo. zaznaczył p, Korisarz, iż postępo- 

Dolary 9,00 902 8,28 _ wanie to nim znajdzie całkowite zra- 
aa zt R 8 zumienie zwłaszcza w szerszych sfe- 

Nowycy jak 9.00 9:02 8.08 rach napotka oczywiście na szereg 
Paryż 2780 2771 27,63 trudności. Bo i któż zdawałoby się 
Praga 2672 26,78 2666 zechce niezwłocznie uiścić karę za 
Szwajcarja 17410 17453 173.72 
Wiedeń 11713 11762 11698 
Bacy” = 2 0 pierwszy) zwracać petentom z pou: 
Stogi 241,25 24185 24065  SZĘniem, iż wabec spóźnieria i uchy- 

bisnia termnu obecnie mogą po: 
szkodowani dochodzć swych pre- 
tensji jedynie na drodze sądowej. 

Papiery wartościowe 

Pożyczka doizrows 72,50 fw złotych 643,50 
> kolejowa 87.88 — 87,88 — (0) Nowa ustawa o warun: 

3 т on 4550 4550 — kach najmu. Jak nas informuja, 
—proc. liety zast. projekt nowej ustawy 0 warunkach 

ziemskie przedw.  36— —— — najmu pracowników umysłowych w 

lizowany. Czas wymówienia pracy 
nie został jednak jeszcze definitywnie 
ustalony, a to ze względu na istnie- 
jącą rozbieżność zdań czynników 
miarodzjnych co do zastosowania w 
tym wypadku ustawy pruskiej i au- 
stryjackiej, względnie pozostawienia 
obecnej. Jak wiadomo bowiem obe- 

szkodowsn'a z tytułu rekwizycyj do: 
konywanych przez Wojska Pałskie 

= dad : !›149‹122 na za o: o «bora BRAWA Rzeidn: wymówienie trzymiesięczne . strony pos kodowanych na bezsku- ! alis da as od E 
teczność ich starań ! zabiegów  raz- 
poczętych we włsściwym czasie, a bo 
zgłoszenie wyraźnych pretensji po 
raz pierwszy bez przytoczenia inf >r- 
macji lub dokumentów  stwierdzają- 
cych zgłoszenie ich pretensyj we 
właściwym czasie. 

stryjacka przewidują wypowiedzenie 
6-cio tygodniowe. 

— (b) Posiedzenie kom'sji o 
chrony lasów Na dzień 30 b. m. 
zostało wyznaczone posiedzenie woje: 
wódzkiej komisji ochrony leśnej. 

O ile pódania i skargi pierwszego MIEJSKA 
rodzaju są naturalnym wynikiem id: — (x) W jakiej sprawie odby- 
nych i przewiekłych spraw oodszko- ło Się poufne posiedzenie rad. 
Poe i są usprawiedliwione, o nych m. Wilna. Jak donosil'śmy, w 
tyle noWe pretensje poszkodowanych Magistracie m. Wilna odbyło się w 
nie mają żadnych szans pomyślnego dniu 20 b. m. poufne posiedzenie 
załatwienia w drodze postępowania Pewnej grupy radnych bez współ- 
administracyjnego ponieważ termin Udziału grupy opozycjonistów, zwo- 
do zgłaszania pretensji o odszkodo. łane spec alnie przez prezydenta m. 
wania upłynął 10 października 1923 Wilna p. Bańkowskiego. 
roku, dlatego też władze wojskowe _ Zebranie to było zwołane w celu 
wszelkie wniesione po tym terminie omówienia zarządzenia ostatnio wy- 
podania załatwił; odmownie bądź danego przez p. Wojewodę Raczkie- 
też pozostawiły bez odpowiedzi. wicza w sprawie niezwłocznego przy: 

W wypadkach więc zgłaszania Stąpienia przez Magistrat do skanali- 
przez ludność pretensji o odszkodo- zowania u. Hlolendernia, które to 
wanią z tytułu rekwizycji, należy w Skanalizowanie Magistrat m. Wilna 
myśl podanego na początku określe- nie wziął pod uwagę. 
nia tych skarg i podań sprawy pierw. Zaznaczyć należy, iż ul. Holen- 
szego rodzaju, jako posiadające cią- dernia nie weszła w swoim czasie 
głość, skierowywać z poparciem, u- do planu, w myśl którego przepro 
zupełnieniem lub wyjaśnieniem bez- wadzoną ma być kanalizacja na tere- 
pośrednio do szefostwa latendentury nie m. Wilna z požyczek inwesty- 

O. K. Nr. lil w Grodnie, sprawy zaś cyjnych na zatrudnienie bezrobotnych. 
drugiej kategorji (wszczęte po raz Wobec powyższego też kierownik 

sekcji technicznej w Magisiracie p. 
inż, Pieguikowski na ostatniem po- 
siedzeniu komisji technicznej wypo- 

nie kobiety o twarzy już zmęczonej tam w sposób zastraszająčy. W każ: czory w tych 16 arszynach. Teatry wiedział się przeciw skanalizowan'u 
lub zniszczonej, ale z których rysów, dym razie na ulicy nie dostrzega się doprowadzono do dawnego przed- tej ulicy, co było powodem ostatn.e- 
postawy i td, widać, że były niegdyś tego zupełnie i Moskwa zewnętrznie rewolucyjnego wygiądu. 
„czemś*, Suknie noszą naogółznacz- wygląda dużo przyzwoiciej nietylko lepszych 

Bilety w go poufnego posiedzenia. 
rzędach są bżrdzo drogie Sprawa ta, jak się dowiadujemy, 

(pierwszy rząd u Stanisiawskiego 30 będzie rozpatrywaną prawdopodobnie 
zł.) na galerji szalenie tanie, Publicz- jako wniosek nagły na posiedzeniu 
ność w początkowych rzędach np. u Rady Miejskiej. 
Stanisławskiego jest dość przyzwoita, — () Podatek od kin nie 
widziałem nawet jedną panią zupeł: ulegnie zmianie Na posiedzeniu 
nie elegancko ubraną; są to przeważ: z dnia, 28.1X r. b. Rada Miejska 

 pantofelek nie widzi się zupełnie. jące się moralności rewólucyjnej, ta: nie bussinesmeni sowieccy lub cu: uchyliła podanie właścicieli kinema- 
 Zato, 
krótko, to będzie misja z pewnością wyśmiewany w rewolucyjnych  teat- 
suknię znacznie powyżej kolan. Wi- rach moskiewskich. Istnieje tylko je- 

_agluje się również sporo kobiet—i to den dancing na „Miertwom pereuł- 
Rsto irzydziesto—i więcej letnich— kie* urządzony staraniem Narkomin- 

w krótkich sukniach, w wysokich diela dia zagranicznych dyplomatów, 
 Sznurowanych trzewikach, z za ki6- raz na tydzień, w sobotę. Ale ponie- 
"rych wystają niebieskie, jasnobłękitne waż na tych „sobotach* kręci się 2 
niskie skarpetki, a potem,, kawałek razy tyle agentów G.P.U. co dyplo- sze są zwykle „kozy*, które przycho- czenie budowli od ognia w P. żenia funkcjonarjuszy państwowych 

"gołej, czerwonej i grubej łydki do: matów, więc nic dziwnego, że ci się dzą zazwyczaj bez matron a w towa- D. U. W. Stowarzyszenie właścicieli i wojska za miesiąc listopad rb. 
peinia estetycznej całośc! Natomiast na nie nie kwapią. W porządnych rzystwie podejrzanych młodzieńców. nieruchomości w Wilnie złożyło do - 
jeśli się trafi Rosjanka ładna, to chuć restauracjach siedzą sami cudzożiem. Rosjanki często się różują i karminu- prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w poniedziałek, 
skromnie ubrane, bądzie «z pewno- cy lub drobna garstka spe,kulantów ją ale robią to fatalnie. Tak samo memorjał w sprawie przymusowego Wszystkich Świętych wolny jest od 
ścią | Śliczna, i niesłychanie zgrabna, żydowskich — komunistów, bowiem coiffury a ia gargonne wyglądają roz- ubezpieczenia budowli od ognia w zająć służbowych, zaś dzień 31-go 
o sto razy oryginalniejszej i bardziej obowiązuje, na zewnątrz przynajmniej, paczliwie — rzekłbyś popy. O mo» Polskiej dyrekcji ubezpieczeń wza. października przypada na niedzielę: 
uderzającej urodzie od Polek, Tylko pewna ascera—więc znowu przeczy: dzie oczywiście niema mowy. W „Te- jemnych. W obszernym tym memo- Wobec tego wypłata pensji za lista« 
w Oczach — swoją drogą wyjątkowo stej publiczności rosyjskiej się nie atrze rewolucji" np. publiczność jest rjalę Stowarzyszenie właśc. nieruch., pad nasiąpi w sobotę 30 bm. jako 
pięknych — zawsze jest jakiś odcień widzi. Pozostaje teair. Teatrów jest bez porównania gorsze, w pierw. m. in. wskazuje, że idea przymuso: w najbliższym dniu powszednim po- 
szaleństwa, czy przereźliwej melan= moc i choć są drogie stale pełne, szym rzędzie już siedzą  „graždanie“ wego ubezpieczenia, historycznie wy- przedzającym termin płatności. 

;cholji. Rosyjskie panie nie nadają się moskala bowiem teatr lubią: nadto 
{ @0 codziennego współżycia: wydają wolno każdemu obywatelowi sowiec- ne, w życiu potocznem mówi się czenia zagrody wiejskiej od pożarów, zerwy i pospolitego ruszenia. Po- 
„sig być stale miotane nejskrajniejsze- kiemu w Moskwie rozporządzać tylko przeważnie „grażdanin*) w butach, ma swoje uzasadnienie w przymuso- wiatowa Komenda 
mi uczuciami, czy to miłością, czy przestrzenią 16 arszyn sześciennych, a na galerji się spotyka poprostu wem ubezpieczeniu wsi chociaż prze Wilnie wydała ostatnio plan rapor- 

„, desperacją, Czy wreszcie nienawiścią, jeśli ma więcej władze mu wprowa- monstra, zupełnych dzikusów. 
lokatora. 

* Rosji, twierdzą, że nierząd szerzy się Nikt nie ma więc ochoty "spędzać wie- 
"Kszyscy Ci co mieszkają dłużej w dzają do pokoju drugiego 

| 

jak jaka Rosjanka ubiera się niec burżuazyjny jest parodjowany i dzoziemcy ze swemi kochankami. Te tografów ° wileńskich, ubiegających 
ostatnie wyglądają niezbyt szczęśli- się o zniżenie podatku widowisko- 
we, są zmęczone i niespokojne. Wia: wego od cen wejścia do 30 proc, 
domo, że G.P.U. zmusza je do pełnie- pozostawiając w mocy dotychczaso- 
nia roli szpiegów: muszą więc często we norimy podatku, t. zn. 75 proc. 
wymyślać wiadomości (bo ich partne- dia filmów zagranicznych i 40 dla 
rzy są oczywiście ostrożni), by uni: krajowych, 
knąć potem więzienia. Dużo wesel- = — (0) |Przymusowe ubezpie- 

(.towariszcz* jest dziś mało używa- wodząca się od dążenia do ubezpie- 

Z. 

Co mówi p. Komisarz Rządu: 

najbiiższych dniach będzie już zrea: . 

ciwko temu i wieś protestuje, ale w tów kontrolnych oficerów rezerwy, ml. akadem. „Odrodzenie“. 
żaden sposób nie da się usprawiedli- pospolitego ruszenia i b. urzędników niedzielę dnia 24 października r. b. 

bie, których kwalfikacje moralne i 
umysłowe będą dawały gwarancje 
należytego wypełniania tego obo. 
wiązku, bez narażania autorytetu władz 
admin stracyjnych w ocząch społe- 
czeństwa. 

Postępowanie doraźno mandatowe 
obejmować będzie wszystkie dro- 
bniejsze sprawy objęte obecnie po: 
stępowaniem mandatowem (nie do- 
raźnem), zwłaszcza dotyc'ące ogólne- 
go porządku publicznego, oczywiście 
za zgodą osób podlegających karze. 

Na zakończenie udzielił nam p. 
Komisarz paru wyjaśnień w kwestjach 
dotyczących obecnego przemeldowy* 
wania, którego celem jak wiadomo 
jest skonstatowanie, kto posiada 
dokumenta lub dowody  człkowicie 
stwierdzające jego prawo indywidu- 
alne do otrzymania obywatelstwa 
państwa Polskiego. 

P.zemeldowanie obecne uzupełni 
zdekompletowane listy biur meldun- 
kowych, oraz ułatwi pracę admini: 
stracji w nadaniach obywatelstwa i 
wydawaniu. dowodów osobistych, 
jednak nadanie to nie wykroczy poza 
ramy przewidziane ustawą z dnia 20 
styczna 1920 r. o obywatelstwie. 

Na tem przerwaliśmy rozmowę z 
p. Komisarzem Rządu, dziękując u- 
przejmie za cenne informacje. 

mandatowe: 

przekroczenie, wiedząc, iż do natych- 
miastowego zapłacenia kary nie jest 
obowiązanym Naprz. z chwilą ewen- 
tualnego wprowadzenia na wzór za- 

chodnio-europejski koszy ulicznych 
na odpadki, czyż można przypusz- 
czać, iż pewien osobnik, idący ulicą 
w pewnym momencie gestem pełnym 
lekceważenia rzucający  niedopałek 
papierosa na chodnik natychmiast 
uiści przewidzianą karę na widok 
upoważnionego do jej pobrania 
funkcjonarjusza policji—naapewno nie. 
Po ochłonięciu jednak skonstatuje z 
pewnością, iż rzeczywiście na uspra- 
wiedliwienie swe nie będzie miał nic 
do powiedzenia w urzędzie admini- 
stracyjaym I instancji. Zeznanie nic 
nowego do sprawy nie wniesie, a 
urząd administracyjny miast najwyż: 
szej przewidzianej w postępowaniu 
doreźno mandatowem kary do zł. 10 
mocen będzie wyznaczyś karę wyższą, 
sięgającą nawet sumy 50 zł. A we:- 
wanie, a chodzenie do urzędu to 
przecież też coś znaczy. Tak więc 
kwestja czasu odgrywać będzie tu rolę 
decydującą. Zrozumienie własaego 
interesu i poziom w,chowania spo- 
łecznego to też czynniki, które nie- SE. 
wątpliwie wpłyną na uznanie postę: PIT TE ESRT UD STNKS NA 
powania dorsźno mandatowego za 
wyłącznie pożądane w Sprawach PKU Wilno. (m. Wiino, powiaty: 
objętych tem postępowaniem. Kto Wileńsko-Trocki i Oszmiański), które 

upoważniony będzie do wymierzania się odbędą w terminie od dnia 
kar doraźnych? Oióż kwestja ta 4XI 26 r. do dnia 9 Xi 26 r. włącz- 
należeć będzie całkowicie do dyskre- nie w Wilnie, ul. Mickiewicza nr. 13 
cjonalnej władzy p. Komisarza. „Dom Oficera Polskiego*, pod prze- 
Mandaty te będą wydawane nie wodniciwem zcy komendanta PKU 

pewnym grupom funkcjonarjuszy pań- Wilao majora Wawroacha Rudolfa. 
stwowych, a indywidualnie. Niewąt- W dniu 4XI bm. winni się sta- 
pliwie mandaty takie otrzymają wszy: wić urodzeni w latach 1902, 1898, 
scy oficerowie policji państwowej, 1893, 1892, dnia 5 X'—1891, 1890, 
starsi przodownicy, i przodownicy 1889; dnia 6 X'—1888, 1887, 1886, 
specjalnie się wyróżniający w służ: 1882, 1876; dnia 8 XI—1897, 1885, 

> 5572 225550 OSK, 1879 «Orų ni: stai się do 

3 Inych r. 1925, 
strat pożarowych w miastach i mia- ian ów i Srodaśi w la- 
steczkach, przeto ustawa „2 1924 ro: tach 1804, 1895, 1899, 1900 i 1901, 

ku powinna być najrychiej. uchyloną, którzy nie odbyli Ćwiczeń w rezerwie 
lub znowelizowaną w ten sposób, DY į nie stawili sie do raportów koa- 
każdemu właścicielowi budynku przy- trolnych w r. 1925 i 1926. 

sługiwało prawo wyboru zakładu Daia 9Xi r b. winni się 
ubezpieczającego z prawem ubezpie- urodzeai w r. 1896. 
czenia w pełnej szacunkowej war: _ początek raportów od godz. 9 r. 
tości. do 19 g. 

— (0) Właściciele nierucho - — (0) W sprawie podań o 

mości a us'awa o ochronie loka: ogroczenie służby wojskowej. 
torów. Ostatnio właściciele nierucho- vy ostatnich dniach pomimo  kilka- 
mości przedłożyli czynnikom miaro- krotnych obwieszczeń wzmaga się 
dajnym szereg memorjałów, w któ- napiyw próśb o odroczenie służby 
rych wskazują na nieprzystosowane wojskowej bądź to jedynym żywicie- 

do obecnych warunków gospodar- jom, bądź to uczniom terminatorskim, 
czych przepisy ustawy O ochronie uezaiom szkół Średnich, względnie 
lokatorów, która powstała w okresie słuchaczom uczelni wyższych, bez 

nieunormowanych stosunków powo- podania jakiejkolwiek przyczyny, do- 
jennych. Ustawa ta w wielu wypad: Staje ;znie usprawiedliwiającej opóź: 
kach doprowadziła właściceli nieru* nione złożenie próśb. Jak nas infor- 
chomości do ruiny, to też naiszyb ują, prośby takie rozpatrywane nie 
sze przeprowadzenie zmian w kierua- Dia orjentacji podajemy do 

ku znacznego podayższenia stawek wiadomości, iż termin wnoszenia po. 
komornianych jest według opinji dan o odroczenie służby wojskowe j 
właścicieli nieruchomości niezbędne. jest ustawowo ustalony od 15 iutego 

: SZKOLNA każd:go roku do dnia poprzedzające- 
— Zebranie rodziców uczni go stawienie się poborowego przed 

Gimnazjum J. Lelewela, Zarząd komisją poborową. Termin wnoszenia 
Opieki S:kolnej Gimnazjum Państwo. podań o dalsze odroczenie jest usta- 
wego im. J. Lelewela w Wilnie po- lony do 20 akies > z 
daje do wiadomości, iż w dniu 24 Podania po tym terminie mogą być 
października 1926 r. o godz. 12 tej wnoszone tylko w wypadku śmierci 
w sAli Gimnazjum J. Lelewela odbę- jedynego żywiciela nie później jednak 

dzie się Walne Zebranie rodziców niż w ciągu czterech z od 
uczni tegoż Gimnazjum w celu wy. Chwili uzyskania wiadomości o wy- 
drań iekj padku. skolnej. ao zadu Opieki Pl 2) Zasiłki dla rodzin osób, Szkolnej. 

— (x) Przeniesienie szkoły powołanych na ćwiczenia. Wobec 

powsz. nr 38 W najbliższych dniach licznych zapytań w kwestji wypłaty 
przeniesiona zostanie szkołą w roku bieżącym zasiłków dla ro- 
wszechna nr. 38 z lokalu przy ul. dzin osób, powołanych na ćwiczenia 
Wielkiej 64 do lokalu przy ul Ostro- wojskowe, władze odnośne wyjaśnia- 
bramskiej nr. 5. ją, z. mą a io 

zasiłkach wojskowy! 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 31 grudnia 1925 r. Dalsza prolonga- 

— (b) Rozdawanie pożyczek. ta tej ustawy na rok 1926 nie jest 
W sobotę 23 b. m. oubędzie się wy- p'zewidywana. Projekt zaś nowej 
płata pożyczek (zapomóg) dla bezro- stałej ustawy o zasiłkach dla rodzin 
botnych umysłowo pracujących. Ogól- osób, powołanych do czynnej służby 
na suma przeznaczona przez rząd na wojskowej, wychodząc z założenia, 
zapomogi dla 700 bezrobotnych umy- że normaine ćwiczenia wojskowe re- 
słowo pracujących wynosi 19 tysięty. zerwistów stanowią dalszy ciąg obo- 

— (b) Stan bezrobocia Wedug wiązkowej służby w wojsku stałem, 
dany:h statystycznych ilość bezro: nie przewiduje za normalne Ćwicze- 
botnych w m. Wilaie na dzień 21 nia żadnych zasłków. Z uwagi na 
b m. wynosiła 4406 osób, 1 b. m. powyższe, wszeikie wpływzjące w 
ilość bezrobotnych wynosiła — 3473 tej sprawie podania i zażalenia za: 
osoby. Z pośród bezrobotnych róż- łatwione będą odmo vnie, 
nych kategoryj najwięcej jest robot- - AKADEMICKA. 

K R e iw с '%2859 Zjazd Rady Naczelnej „Od osi następnie biuralistów — = „Od. 
A, rodzenia” i zjazd senjarów «Od. ób. 

+ WOJSKOWA. rodzenia». W dniach 31 paździer- 
— Zakup koni remon nika, 1 1 2 listopada rb. w Warsza: 

W sobotę 3 OLA owej wie odbędzie się doroczny zjazd 
ryjskim o godzinie O rano odbędzie Rais Neso LS się zakup koni remontowych typu szenia Miodz. Akademickiej „O irodze- 
wierzchowego i artyleryjskiego. nie*. Ze środowisk akademicxich w/z 

— (vy) Wypłata poborów dla posiadanych wiadomości wybiera się 
wojska i urzędników, Wileńska większą ilość osób obok delegatów 

lzba Skarbowa otrzymała w dniu W” branych zcodie ea, 
wczorajszym okólnik z Ministerstwa „1% Zjęzdzie Rady Naczelnej i sen” 
Skarbu o terminie płatności uposą. 1070 „Odrodzena przewidywane są 

" nasiępujące referaty: «O irodzenie» na 
tle życia katolickiżzo w Polsce, la- 
stytucja Tygodai Społecznych, Chrze- 
ścijański U siwersytet Robotniczy, Unie 
wersalizm Kościoła Katolickiego, a 
tendencje międzynarodowe. 

Tzgoroczna Rada Naczelna zapo- 

staw © 

Pierwszy listopada wypada w rb. 
który jako dzień 

wiada się niezwykle interesująco. 
Wszyscy senjorowie «Odrodzenia» 
zechcą zgłosić udzłał w  zjezdzie. 
Sekretarjat „Odrodzeaia* czynny co* 
dziennie od godz. 5—6 wiecz. w 
lokalu „Odrodzenia* przy ul. Ś-to 
Jańskiej Nr 12 m. 2. 

— Inauguracja pracy w 5 

— (0) Kontrola oficerów re- 

Uzupełnień w 

wić podobna ochrona państwowa od wojskowych w r. 1926 na terbnie odbędzie uroczysta inauguracja pracy
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4 S-Ł'O-W © Nr 247 (1157) 

Zamknięcie prosektorju kB i ininbji Vi Dziś będzie wyświetlany fil A pac TS R Rega Miežsks: = Nicjski Kitematograf | „cup wi LEKÓW” EE ха Jak już donosiliśmy, ostatnio pow- W dniu 18 października Estosow- W dniu wczorajszym odbyło się KULTURALNO-O ŚWIATOWY э A Eta wię kajaki Pe S A 
= estra p ly! ą Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. stał większy zatarg między studenta- 

mi medycyny U. 'S. B. chrzešcijana- 
mi a żydami z powodu niedostar- 
czania przez ostatnich pewnej ilości 
trupów do prosektorjum, procentowo iż na ostatniem posiedzeniu 
przypadających na studentów żydów. U. S. B. postanowi» 

nie do zapowiedzi żydów nie wpu- 
szczeno, z powodu czego * powstała 
bójka między studentami. 

Rezultatem tego incydentu było, 
Senatu 

nąć pro: 

* 

Dotąd żydzi korzystali z došwiad- sektorjum do czasu zlikwidowania 
czeń na trupach chrześcijan, czemu powyższego zatargu, 
kategorycznie zaprotestowali studenci 
chrześcijanie i oświadczyli, że w dniu 
18 b. m. nie wpuszczą do prosekto- 
rium stud. żydów o ile oni nie do- 
starczą odpowiedniej ilości trupów. 

Nadmienić należy, iż po wszyst- 
kich innych wyższych uczelniach w 
Polsce żydzi już oddawna dostarcza- 
ja trupów żydowskich dla <doświad- 
схей. 

Z Litwy do Polski, 
RW rejonie Kołtynian, Niemenczy- 

na i Rudziszek organa straży pogra- 
nicznej przytrzymsły ostatnio: Domia- 
kow« Annę, Lejznków Władysława 
i Weronikę, Konopkową  Wacławę, 
Michorowską iFielenę, Szydłowskich 
Antoniego, Weronikę i Annę, 
Nosowiczową Annę, w czasie gdy 

wymienieni przekroczyli 
granicę z Litwy do Polski. 

Nadmienić należy, iż w ostatnim 
czasie liczba emigrantów z Litwy, 
wzrosła niepomiernie. 

Przybyli opowiadają, iż stosunki 

nielegalnie 

dzień się pogarszają. 

ll-gi bieg sztafetowy K. O. P. 
W dniu 18 b. m. rozpoczął się 

wspzniały doroczny rozstawny bieg 
korpusu ochrony pogranicza na prze» 
strzeni 1905 klm. Droga ta przebytą 
zostene prawdopodobnie w ciągu 

gotaa- na podstawie zeszłoro- 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji przemel- 
dunkowej. = 

sz” 

  

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ul'csz 
Niemieckiej Nr 21 (Oszmiański 6), 23 
(Oszmieński 8), #5 (Jatkowa 1), Jatkowej 
Nr 3 (Oszmiań:ka 10), Oszmiańskiego zauł. 
Nr 2i 4, Św. Mikołaja Ne 4, 6 i 8. 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Targowa Nr 19 (Turgielska 12) i Łokieć 1, 
Łokieć Nr3 i 5, Targowa Nr 21 (Łokieć 2), 
Łckieć Nr 4, 6 1 8, Rossa zauł. 5 (Mińska 

cznych obiiczeń. Biorą w nim udział 
dwie wielkie drużyny północna, zło: 
żona z 6, 3, i 2 Brygady i południo- 
wą z 1, 4, i 5, Każda z nich złożo- 
na jest z 3000 biegaczy. 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20, Tatarskiej 
Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 

Dzielnej, prawa strona od Chlebowej do 
Dębowej, Dębowej całej, Połnej całej, Cu- 
dzej całej, jar cały, Wilczej, całej, Orlej, 
lewa strona od Bobrowej do Wierzbowej, 
folwarki: Zatoka, Karolinka, Justynówka, 
Dębowka, Witoldówka i wieś Szyszkinie. 

Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 

posiedzenie Rady Miejskiej. Przed 
przejściem do porządku dziennego 
v-prezydent Łokuciewski odczytał list 
nieobecnego prezydenta p. Bańkow- 
skiego, w którym ostatni komunikuje, 
że w ostatniej chwili zachorował, wa- 
bec czego też obradom  przewoćni- 
czył p. v-prezydent Łokuciewski. 

Następnie wobec nie doszłego do 
skutku posiedzenia komisji gospo- 
darczej skreślono z porządku  dzien- 
nego p. 3 i 4. 

W _ sprawie tej członek komisji 
gospodarczej radny  Umiastowski 
podniósł protest, tłómacząc, iż jako 
członek tej komisji otrzymał zapro: 
szenie na pomienione posiedzenie w 
tymże dniu o godz. 11 w nocy. 

W dalszym ciągu radny Godwod 
złożył nagły wniosek w sprawie 
udzielenia pomocy bezrobotnym w 
okresie zimowym. We wniosku tym 

przez Magistrat Radzie Miejskiej w 
ciągu 2-ch tygodni następującego 
projekiu organizacji, a mianowicie: 

1) robót: publicznych w takim za- 
kresie, ażeby zatrudnić w ciągu zimy 
większą ilość bezrobotnych, 

2) robót, na których mogłaby być 
zairudnioną większa ilość pracow- 1926 
ników umysłowych, 
> 3) rozdawnictwa opału i artyku: 

robotnym, nie otrzymjuącym żadnych 
zapomóg, 
+ 4) dokarmiania dzieci bežrobot- 

dostarczenia im ciepłego ubrania i 
obuwie, potrzebnych książek i zeszy- 
tów i innych pomocy naukowych, 

5) obrony przeciw eksmitowaniu 
bezrobotnych z mieszkań. 

W _ sprawie tej v-prezyd. Łoku- 

SALA MIEJSKA (ful. Ostrobramska 5) 

KASA CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o goda 3-ri, w powszednie nie o godz. 4-ej. 

  

| 
1 

CENA BILETÓW Parter — 50 gr., Balkon — 2 r. 
owszednie dnie od godz. 3 m. 30 

  

   
PRE 

A „Helios* | 
e ul. Wileńska 38. i $ 

Obszerną dyskusję wywołała in- 
terpelacja p. Studnickiego w sprawie 
nabycia przez magistrat dla elektrow- 
ni miejskiej przetwornicy i ewapora- 
tora i wyjaśnienia w tej sprawie ma- 
gistratu. 

Na wniosek radnego Godwoda 
uchwalono sprawę ię przesłać do 

oraz gospodarcze na Litwie z dnia ma radny Godwod prosi o złożenie koFisji rewizyjnej z zaproszeniem 
specjalnych rzeczoznawców, którzy 
mają określić, że przetwornica, jak i 
ewaporator nabyte zostały przez 
Magistrat z wielką stratą dla miasta. 

Pozatem przyjęto wniosek Ma- 
gistratu о przeniesienie niekiórych 
kredytów z jednych działów budżetu 

r, do innych. 
Przyjęto również wniosek przediu- 

żena do końca r. b. terminu pobie- 
/ łów żywriościowych wszystkim bez- Tania opiat dodatkowych za energję 

elektryczna na fundusz doraźnej po- 
mocy dia bezrobotnych. 

Poczem odczytano dwa ziecenia 
18 nych w szkołach powszechnych i P. wojewody Raczkiewicza do Ma: 

gistratu w sprawie koniecznego ska 
nalizowania ulicy Holendernia i ul. 
Letniej, gdzie się mies:czą państw. 
szkoła techniczna i nowozorganizo- 
wany szpital psychjatryczny. 

W sprawie tej zabrał głos radny 
1), Warszawski zauł. Nr 34 (Mińska 3 i Rozbratu Nr 28, 30, 32, «4, 36, 40, 42, 44 i ciewski, popiersjąc wniosek radnego Umiastowski, uważając, że ingerencja 
Turgielska 24), Warszawski zauł. Nr 30 i 32, 
Turgielska Nr 26 (zauł. Warszawski 28), 14, 
16, 18, 20 i 22, Mińska Nr 2 (zanł. Rossa 7 
1 zauł. Waiszawski 28), 4, 6 Warszawski 
zauł. 36), Rossa zauł. Nr 13 (Warszawski 
RE 40), 15 (Warszawski zauł. 42), 7-a, 9 

Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 18.3, 19, Filareckiej Nr 29, 31, 33, 35, 
Nr 6 39, 41, 43, 47, 49, Stolarskiej, cała stron: Biskupiej Nr 10, 12, 14, Napoleona 

(kiasztor), Mickiewicza 2, Garoarskiej Nr 2, 

  

w stow. młodz. akadem. „Odiodze* 
nie* w roku zkadem. 1926—27 wed- 
ług następującego programu: 

  

    

Nr 15 z zaułku wychodzącego z ul. Prostej, 
Prostej Nr 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, Žgoda Nr 8,5, 7, 9, 
11, 131 15, Pokój Nr 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
15, 17, 19, 21 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy 
Krzywe Koło Nr 3,5, 7, 9, 9a, 11, 15, :8 

Si, 

© prawa. 

   

dziennie od godz. 5ej do 6tej pp 
w lokalu przy ul. Śto Janskiej Nr. 
12 m. 2 z wyjątkiem niedziel i Świąt 

Godwoda, wysunął projekt zaciąg” 
nięcia pewnych kredytów na usku- 
tecznienie powyższego. Radny mec. 
Jasiński zaś, który również stał w ob- 

woOdawstwo socjalne, a przedewszyst 

rych, które i przyczyniają się do 
bezrobocia, 

Pozatem radny Jasiński postawił 
wniosek o poczynienie przez Radę 

1. O godz. 10 rano w Kościele i załatwia sprawy z skcją katolicką Miejską u odpowiednich władz pew- 
św. Anny Msza św. recytowana. na terenie archidiecezji związane. 
Celebruje ks. picf. Dr. Ignacy Świr: 
ski, dziekan wydz. Teolog. U.S.B. ruchu kołowego Komiserjatu Rządu 

— Taksometr Nr 67. Wydział 

2. O godz. 11 i pół rano zebra- powinien stanowczo zwrócić uwagę 
nie inauguracyjne w sali V U.S,B. z na kierowcę taksometru Nr 67, który rąq 

Sprawa ta wywołała w grupie 
nych opozycjonistów pewne nie- 

odczytem p. prof. D:ra Feliksa Ko- odznacza się wyjąkkową arogancją zadowolenie. 
necznego p, t. „Ujemne strony katoli- w stosunku do pasażerów, gdy żąda- 
cyzmu w Polsce". 

3. Informacje o działalności 
drodzenia* w kraju i zagranicą. 

ją aby pobierał 
„Os według licznika nie zaś jego widzi» 

misię, Zachowanie szofera tej 
Wszystkie organizacje zarówno rożki najlepiej ilustruje'fakt następu- sek 

akademickie, jak i starszego społe+ jący: onegdaj w godzinach wieczor- wolnienia b. buc 

opłatę za jazdę 

do- 

Wnioski radnych Godwoda i mec. 
Jasińskiego poddane głosowaniu zo- 
stały jednomyślnie przyjęte. 

Następnie odczytano nagły wnio" 
dra Wygodzkiego w sprawie 

haltera w wydzial 

p. Wojewody do spraw gospodarki 
samorządowej wymaga ścisłego roż- 
patrzenia, przeto wysurął wniosek 
odesłania tej sprawy do komisji mię - 

ulic: ronie bezrobotnych podkreślił, iż głów: szanej finansowo-technicznej, 
' rą przyczyną stale wzmagającego się Wniosek ten został jednomyślnie 

a bezrobocia jest obecne wadliwe usta- przyjęty. 
Daiej Rada Miejska oddaliła po- 

i, kiem ustawodawstwo o Kasach Cho- danie „T wa Domu Filmu Polskiego“ 
w sprawie obniżenia o 10 proc. po- 

datku widowiskowego do końca r. 
b. z powodu złego stanu materjalne- 

go Magistratu. : 

„Nasiepnie " uchwalono zwigkszyč 
nych kroków, w celu zmiany .obecne- kategorję płacy zastępcom przewod- 
go ustawodawstwa socjalnego, jak niczących komisyj obywatelskich o 
również i w Kasach Chorych. 50 proc. przyczem na pokrycie po- 

wyższego uchwalono ustalić specjalną 
opłatę kancelaryjną, w wysokości 1 zł. 

za stwierdzenie każdego obywa- 
telstwa. 

Z powodu częstych wypadków 
wybierania przez poszczególnych 
mieszkańców m. Wilna niezbędnych 
dokumentów 2 archiwum miejskiego 

; х : : E i i teist a czeństwa proszone Są o wzięcie udzia: nych został on wynajęty u zbiegu sękwestratorów, żyda Krewickiego, Noc pozed . 0';{)';&;:‘;”3'0':& 
łu w inauguracji. ul. 3:go Mzja i Mickewicza i po Od- który w związku z nadużyciami Na- : ei t 

Wstęp na odczyt dla wsystkich wiezieniu pasażerów na ul. Mostową borowskiego został z posady zwol- by aa OF 
akademików wolny. 

= ZEBRANIA I ODCZYTY 

T Akademja ku czci Królowej 

Nr 12 zażądał opłaty 2 złotych. 
Kiedy zażądano aby szofer oświetlił 
licznik któryby poiwierdził powyższą 
sumę, odmówił twierdząc że Światło 

niony, We wniosku tym radny dr. 
Wygodzki prosi o rehabilitację Kre- 
wickiego. Po krótkiej dyskusji dr. 
Wygodzki wniosek swój cofzął, Z 

Jadwigi. W sobotę @. 6 go listopada się zepsuło i że wszyscy którzy z powodu niewłaściwości, gdyż w da- 
o godz. 7-ej w. ® sali U. S. B. od- 
będzie się staraniem Koła im. „Emmy 
Dmochowskiej* P. M. Sz. uroczysta 
Akademja ku czci królowej Jadwigi. 
Udzieł w Akademji przyjmują między P. 
innemi J. E. ks. Biskup Bandurski i 
profesor Kazimierz _ Chodyniecki. 
Bliższe szczegóły podane będą póź- 

niej. : 
— Walne zebranie Polskiego 

Białego Krzyża. W dniu 24 paź: 
dziernika b. r. o godzinie 13 ej (1 po 
południu) w sali Stowarzyszenia 
Urzędników Pzństwowych (ul. Mic- 
kiewicza nr. 9) odbędzie się walne 
zebranie członków oddziału wileń- 
skiego Polskiego Białego Krzyża. 

Porządek dnia: 1) odczytanie pro 
tokułu z ostatniego posiedzenia, 2) 
sprawozdanie z działalności Zarządu, 
3) sprawozdanie kasowe, 4) Sprawo- 

zdanie komisji rewizyjnej, 5) wybór 

nowego Zarządu, 6) wolne wnioski. 

— U Techników. W piątek dnia 
22 b. m. o godz. 8 wiecz. inż. Ga- 
bryel Sokołowski poinformuje o ro: 
botach firmy Uien, wykonanych w 
Lubiinie, Radomiu, Częstochowie 
Piotrkowie. 

RÓŻNE. 

— Dyżury w Sekretarjacie 
Komitetu Archidiecezjalnego. Wi- 

leński Komitet Archidiecezjalny Ob- 
chodu Rocznicy św. Stanisława Ko: 
stki niniejszem powiadamia, Że Se- 
kreiarjat Komitetu jest czynny co- 

  

„Tornado“— najstrasz- 
jiwsza trąba powietrzna. 

Nadeszłe teraz dopiero szczegó- 
łowe opisy, a zwłaszcza liczne zdję- 
cia fotograficzne dają bardziej dc- 
kiadne pojęcie o niesłychanych  roz* 
miarach klęski żywiołowej, którą da- 
tknięte zostały Stany Zjednoczone. O- 
kazuje się, że trąba -powietrzna prze- 
szła nietylko nad Miami—Nicea ame- 
rykańs/ą,—ale również i nad całym 
szeiegiem miast w stanąch Illinois, 
Tennesse, Minnesota i t. d. Straty 
materjalne są olbrzymie, liczba ofiar 
wyjątkowo poważna. Katastrofę spo- 
wodował tak zwany „tornado“, nsj- 

Waiaoia Bizniaiaw Gaskiewies — Recastor w/z Czesiaw Karwuwa 

nim jeżdżą, płacą tyle ile zażąda. 

TBATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 

jowtórzenie wczorajszej premjery, šwietnej 
satyry Lengyel'a <Bitwa pod Waterloo», 
która ma zapewnione na naszej scenie dłu- 
gotrwałe powodzenie, 

«Wino, kobieta i dańcing», kome- 
dja St. Kiedrzyńskiego, która zdobyła sobie 
największe powodzenie w sezonie bieżącym, 
na liczne żądania—grana będzie rez jederi 
tyiko jeszcze w poniedziałek najbliższy, 

— <Spadkobierca» dla młodzieży: 
w 
świetna sztuka Grzy mała-Siedleckiego <Spad- 
kobierca», po cenach najniższych, L 

— Najįbližsza 'premjera, Teatr Polski 
od dłuższego czasu pracuje nad wystawie- 
niem sztuki «Głupi Jakób». W roli Hani wy- 
stąpi artystka [eatru Narodowego p. Mala 
nowicz Niedzielska. 

— Poranek symfoniczny w <Lutni>. 
W niedzielę 24 b. m. odbędzie się stara- 
niem Wileńskiego Towarzystwa Filharmo- 
nicznego poranek orkiestralny, poświęcony 
twórczości Fr. Szuberta i F. Mendelsohna. 
W'programie symfonia C—dur Schuberta, 
muzyka do baśni dramatycznej Schakes- 
peare'a <Sen nocy letniej» i inn. Dyryguje 
A. Wyleżyński. Ceny miejsc zwyczajne od 
20 gr, do 2 zł. Początek o g. 12 m 30 pp. 

Uprasza się o wczesne nabywanie biie- 

nie punktualnie, 

WYFADKI | KRADZIEŻE, 
° — Dom obiany naftą. W nocy 

na 21 bm. nieznani sprawcy obleli 
nafią dom Stanisława  Subortowicza 
(Archanielska 29) i podłożyli ogień, 
kóry w zarodku stiumiono przez 
mieszkańców. 

straszliwsza z form cyklonu, przed 
którego niszczącą potęgą nie może 
ostać się nawet budowane dzieło rąk 
ludzkich, 

Właściwą ojczyzną tornado jest 
morze Antyllskie, na jego bowiem 
falach wyrastają głównie i to niemał 
w mgnieniu oka te śmiercionośne, 
niebotycznie wysokie kolumny spie: 
nionej wody. Wirując г błyskawicznie 
wrastającą szybkością, brzemienne 
nieustannie rozlegającymi się grzme- 
tami i piorunami, wywołują óne wi- 
cher'o sile przechodzącej wszelkie 
najdosadniejsze porównania. Dopóki 
trąba ta o ścisie ograniczonym, 
względnie zresztą małym terenie ak: 
cji (normalnie jeden kilometr kwadra: 

# 

nym wypadku zwrócić się należy 
do istniejącej przy magistracie ko- 
misji rozjemczej. 

Z kolei v.-prezydent p. Łukuciew- 
ski odczytał drugi list prezydenta p. 
Bańkowskiego, w którym ostatni po- 
wiadamia, iż wnióst prośbę o udzie- 
lenie mu  jednomiesięcznego urlopu 
zdrowotnego, 

EEK ETEKONANITEMA TIE EASA 

— Twierdzi że się wściekł. Dnia 21 
niedzielę o godz. 4-ej pp. grana będzie p. m. do pogotowia ratunkowego przyszedł U 

Juljan Sinkiewicz (gm. Dzłewiniskiej), który 
leczy się zastrzykiwaniami przeciw wšcies 
klźnie i kategorycznie twierdzi iż wściekł 
się. Nie dając wyperswadować sobie wy- 
szedł przekonany iż się wściekł, 

— Rezultaty pijaństwa. Dnia 20 b. m. 
pogotowie wezwano do VI komisar. gdzie 
udzieliło pomocy pijanemu Bolesławowi 

Płaszkowiczowi (W. Popoje gm. Mickuńsk.), 
który miał 3 tłuczone rany głowy oraz 5 
ran twarzy i nosa. 

— Wyrównanie porachunków. Dn, 
21 b. m. na ul. Nowogródzkiej Chaim Pr 
strezwan (Wingry 25) zadał nożem ranę w 

bok 17iletniemu M. Zakowi (Straszuna 10 
m. 22) poczem zbiegł. Poszkodowanemu po- 
gotowie udzieliło pierwszej pomocy. 

— Samobójstwo sołtysa. We wsi Du- 
i tów, gdyż koncert rozpocznie się bezwzględ- banosy gm, Krzywickiej powiesił się w sio* 

dale sołtys 40-letni Józet Jermakowicz, 
Przyczyny samobójstwa nie ustalono, = 

— Pożary. We wsi Bakszty gm. Gró- 
deckiej spalita się stodoła ze zbożem na 
szkodę Alekszndra Gardzieja. 

— W zaścć. Kaledziro gm. Lebiedziew- 
skiej spalił się dom Jana i Józefa Turanków, 

W zaśc. Oleniec gm. Bienieckiej spa- 
fiła się łaźnia oraz 260 kg. ldu na szkodę 
Bronisława Przezdzieckiego. Przyczyna ро- 

żaru—nieostrożne obchodzenie się z ogniem 

p Z AAAA 

towy) i posuwająca się w pewnym, 
wyraźnym kierunku, sroży sięna mo- 
rzu jest ona zjawiskiem ponuro wspa- 
niałem, lecź mniej dla człowieka nie: 
bezpiecznem, Okręty bowiem, znajdu- 
jące się w krytycznej chwili na mo- 
rzv, są zazwyczaj w stanie, dostrzegł: 
Szy ją 2ба!еКа, uniknąć w porę ia- 
talnego spotkania. Położenie przed- 
Stawia się niestety zgoła odmiennie 
w tych wypadkach, kiedy tornada 
wkracza na ląd stały. Dla przyczyn, kiój 
rych nie zdołanó dotychczas ani usta- 
lić, ani wyjaśnić, ma to prawie zawsze 
miejsce w okolicach półwyspu Flo- 
rydzkiego. Zetknięcie się z ziemią 
zdaje się wówczas dopiero rozpęty* 
wać istotną moc i niewypowiedzianą 

watelskich do 2 zł. 
Uchwalono również skreślenie 

etatów dwóch  pracowsików przy 
zakładach drzewnych miejskich, które 

to zakłady z powodu opalagja wę: 

glem zostały zlikwidowene. 
W sprawie podania G. Piotrow- 

skiego, któremu magistrat zatrzymał 

kaucję, z powodu wadliwego wyko- „ 
nania przyjętych robót (ułożenie 

chodników). R M. uchwaliła potrącić 

p. Piotrowskiemu z rachunku sumę 

7.134 zł, Pozatem w myśl! wyroku 

Sądu Apelacyjnego uchwalono wy- 

płacić odszkodowanie p. j. Ś źaiowi 

w sumie 1428 zł. 50 gr. za baty 

żyte przez magistrat dla promu. 

Wybrano następnie komisję z 

dwóch delegatów i dwóch zastępców 

w osobach: radnych Umiastowskiego, 
Gordona, Makowskiego i Rozentala 

do komisji dla losowania obligacyj 
miejskich. a 

W końcu wybrano komisję da 

ustalenia wartości Świadczeń w na: 

turze, otrzymywanych przez pracow" 

ników miejskich. : 

w skład tej komisji weszli radni: 

pp. Korolec, Moksiewicz, Kruk i 

Godwod. 
Na tem posiedzenie zakończono. 

  

Dxzy Bujalski, Obiezierski 
| WaSZkieWICZ ; Gra 7 Gierpie. 

niami kobłecemi 
w Zakładzie Położniczym 

ul. W. POHULANKA Nr 31- 

DZIŚ PREMJERA! Arcydzieło o sławie Światowej 

„N A P O L E 0 Ne Maly Kapral. Film dziej 

W roli głównej PRAWNUK NAPOLEONA Jean Napoleon Michel. 
Film który w ywełał entuzjazm całego Świata. 

Seansy o godz. 4, 6, 8,i 101/4, w Soboty i Niedziele od godz. 2-ej. 

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 

owy w 12 wielk: 
aktach. 

0
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POR 
OPRA DARMO 

  
w ramie wartości 36 złotych 

rozmiaru 35x45 może otrzymać kai- 

dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu 
adre su i znaczku poezt. za 16 gr. 

Adr. Warszawa, Plac Napoleona ; Skrz. pocz Nr 627. 

| 

| 
| 
| 

„ „Akusžerka 

T R E T| W: Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 

WIONY do 19. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

Dr. 6. Wolison 
weneryczne,  moczo* | 

płciowe i skórne, ul. 
Wileńska, 7. — 

   

    

    

  

Rolnicy! 
którzy mają na sprzedaż 

kartoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

Spółdzielni Rolnej Kresowego 

ul. Zawalna Nr 1, tel 1 

  

  

WĘGIEL 
GÓRNOŚLĄSKI 0.P 

z najlepszych kopalń, o najwyższej kaloryjności 

POLECA z dostawą do domów 

Zyśmunt Nagrodzki 
ZAWALNA Il-a. 

Nara "|| 

  

SKŁAD MASZYN. 

KOBIETA LEKARZ | 
Dr Janina | 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

ordynator Szpitala Sa* 
wicz. Choroby skórne 
i weneryczne kobiecee 
Przyjmuje od 4—6 pop. ° 

Zarzecze 5 m. 2. 
W.Z.P. Nr 38, 

% 

    

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

Zw. Ziemian Sztuczne zęby. Porce 

    

—47. lanowe korony, Mi: 
ckiewicza 11—8. Wojt 

em skowym i urzędnikom 

  

zniżka. s 
W. Z. P. 4503. 4 

D- WYNAJĘCIA 
mieszkanie 6-scio: 
pokojowe 

wszystkiemi wygo- 
dami, Zygmuntowska 
20—7 od 3—5 popoł, 

ze 
1 

  

  

  

AŁOWY 
ekój umeblowany 

do wynajęcia, 
Duży, ładny, 

frontowy z  niekrę: 
pującem wejściem na 
1 m piętrze. Ulica Ro” | 
Sa (przed mostem | 
murowanym i ulicą: 
Białestocką w Kclonji 
Bankowej) Nr 10 
mieszkanie Studnic- 

kich 
  

Daję korepetycję, 
udzielam | kcji 

ancuskieg0 
  

  

liczę niedrogo. 
Dowiedzieć się 9—11 
rano i 2—4 po połudnu-- 
Mickiewicza 42, m, 11. 

   
Od r. 1843 istnieje 

WILENKIN 
ul. Tatarska 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, sa- 
lonowe i gabinetowe 
kredensy, .stoły | 
szafy, łóżka i t. d, 
Wykwintne— Mocne— 

Niedrogo. 
Sprzedaż na_ratv: 

| 

M
y
d
ł
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Dnia 19 października 1926 roku 
stradzioną została torebka damska 
bronzowa ze stebraym monogramem 
1. B. zawierającą ważne dla mnie 

dokumenty: dowód osobisty ma imię 

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

JURUMIE dziki głos 
(eunuchowy) usuwa radykalnie Zakł, 
Leczm. dla wszelkich zboczeń mowy 

S. Žylkiewicza, 
Warszawa, Chłodna 22. 

Prospekty bezpłatnie w kanc: od 4-5 pp. 

  

      

utynowana  pra- 
cowniczka biuros 

cielka, poszukuje za- 

nauczycielki. 
muzykę i rysunki oraz 
znajomość języką fran- 
cuskiego. Zgadza się 
na wyjazd. Wilno, ul. 

gub. książk. wojsk. 
na imię Szymo* 
na  Kowarskiego 

zam. w Wilnie, ul. 
Zawalna 25, wyd. 

przez P. K. U. w 
Wilnie, 

unieważnia się 

wa, b. nauczy: 

jęcia biurowego, 
względnie posady 

Posiada 
    

KAZYJNIE,. do - 
sprzedania 

: kompletna elekt- 
Sierakowskiego 25 rownia i gatar, Biuro 

m. 19. Techn czne Sz, Rudot 
miński ul. Zawalna 284 

tel. 732. 

A 
7   

  

  

Drzewka owocowe: 
jabłonie, grusze, Śliwki, czereśnie 

wiśnie i t. p. poleca Zakład Ogrodniczy 

W. Plebańczyk 
TARGOWA 25 t. j. (Rossa — na 

przeciw kamiennego mostu.) 

  

  

Gruźlica płuc 
Żądać we wszystkich księgarniach. 

H. NIEMOJEWSKI 

tej plagi ludzkości, Cena 1 zł. 
WILNO, Królewska i, 

Р. $. Prosimy o czytelne Y
0
9
%
6
6
9
0
4
 

    (W nowym iokalu). - 

jesl nieubłagana, coroczńie kosi tysiące 
A : ludzi. Nie robi różnicy dla narodowości, 

stanów wieku i płci, i prawie 1/7 wsz 

„„Leczenie płuc 
E (Przyczynek do terzpji gruźlicy). 

Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gru: 
źlicy przy cierpieniach płucnych wzęjędnie na zwalczaniu już wysrytej 

(teleton 314). 

ystkich zejść przypada na suchoty. 
& 

Księzarnia Siew. Naucz. Polskiego. 
Konto P. K. O. 80.180. 

i dokłaćne adresy. 06
 
00
99
0%
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wielowiekowe 
drzewa, wyrwane z korzeniami, bez- 
kształtne rumowiska olbrzymich gma* 

wściekłość żywiołów: 

chów, setki, często nawet tysiące 

trupów — takie są tragiczne ślady, 

którymi znaczy cykion swoje przejście 

ponad wsiami i miastami. ||| 

Farmerzy stanów Mississipi, Ten: 

nese i Kentucky, najbardziej narażo: 
nych na te kataklizmy atmosferyczne, 

kopią w pobliżu domów głębokie i 

i obszerne doły—piwnice, zamykane 

szczelnie przylegającemi drzwiami o 
specjalnie grubych deskach. Do tych 

schronisk biegną natychmiast mie- 
szkańcy przy pierwszych oznakach 
nadciągającego huraganu, zapowia- 
dającego się bądź niezwykłym kolo- 

Odpowiedzialny za ogłoszeniaZenon Ławiński 

  

skał lub drzew! Tornado bywa nie= e rem nieba, bądź nagłą falą nadmier- 
nie rozgrzanego powietrza. Jest to 
jedyny ratunek przed niechybną za: 
gładą. Oczywiście, całe gospodarstwo 
—bungalėw, obory, stajnie, stodoły 
i t. d.—zmiecie burza z powierzchni 
ziemi, lecz przynajmniej ludzie, a nie- 
raz i bydło ocaleją. Zresztą każdy 
przezorny gospodarz ubezpiecza się 
zwykle w towarzystwach asekuracyj- 
nych, wypłacających mu za 6dpo- 

wiednio wysoką premją, odszkodo- 
wanie za poniesione straty materjalne. 
Biada jednak ludziom, którzy dostają 
się w wir pędzącej trąby powietrznej 
—porwani z ziemi, uńiesieni w górę, 
gnani oni są w dal, by zginąć od 
napotykanych po drodze murów, 

Drukarnia „Wrdawnictwo Wilešskie“ Kwaszelna 23 

raz przyczyną nader interesujących 
fenomenów _ przyrodniczych. Przy 
zetknięciu z rzeką, jeziorem czy sta* 
wem wsysa оп mianowicie, dzięki 
swojemu  gwałtownemu ruchowi 
koncentrycznemu, wielkie ilości wo* 
dy, wchłaniając jednocześnie znajdu- 
jące się tam stworzenia. Gdy po 
przebyciu dużych przestrzeni, trąba 
powietrzna, tracąc swoją siłę, opada, 
„Wysypują“ się z niej zagarnięte 
przedtem ryby, gady i płazy, dając 
źródło fantastycznie brzmiącym, a | 
jednak absolutnie prawdziwym оро= 
wieściom o „deszach z ryb i żab%, 
spływających nagle z nieba na zie: 

+ 

 


