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Rozczarowanie i 
bienie. 

Ryga, 28 października. 

Rokowania handlowe „sowiecko- 
litewskie przedłużają się znacznie. 
W Kownie, w którem już przed 

wyjazdem powtórnym  Purickisa 

do Moskwy, dawało „się odczuć 

pewne zaniepokojenie, obecnie za- 

niepokojenie to ustąpiło miejsce zde- 

nerwowaniu, a zdenerwowanie roz* 
czarowaniu i nawet przygnębieniu. 
Do pism kowieńskich poleciały de- 
pesze o trudnościach i wykrętach 
czynionych przez stronę sowiecką. 
Alarmujące depesze korespondenta 
„Letuvos Žinios“ zelektryzowaly o: 
pinję, boć przecie „Letuvos Żinios* 
to bądź co bądź organ połurzędowy. 

„Rytas“ i kompanja tryumiują. 
Jakie takie Światłe głowy w Kow: 

nie rozumieją dobrze, że traktat 
handlowy nic nie przyniesie, że jest 
to niby mały, jedyny atut realny wy- 
grywany przez Litwę z traktatu o 
nieagresji, że ma być tą „korzyścią*, 
jaką Litwa osiąga ze zbliżenia z 

Rosją. Korzyść aż nazbyt małe! 
Rynki rosyjskie z litewskiemi nic 
prawie nie mają wspólnego. Ta 
wspólność rzekoma interesów gos- 
podarczych jaskrawo jest naciągnię- 
ta, Cóż tu dopiero mówić o tranzy- 
cie poprzez zawiłe drogi i liczne 
granice celne, do Kłajpedy?! 

Gdy swojego czasu sfery łotew- 
skie w dość gorączkowej formie pod- 
nosić zaczęły sprawę uruchomienia 
linji kolejowej Libawa:Romny, Mo: 
skwa oświadczyła, że 2 tranzytu tego 
korzystać nie będzie, gdyż nie opła: 
cają się jej podwójne granice celne. 
W jakiż tedy sposób może obecnie 
kierować swe towary do Kłajpedy! 
Ale obiecanki... Naiwnych kowieńczu- 
ków wzięto i na ten lep. Dziś zaś, 
gdy okazało się, że łatwiej było wy- 
dostać od polityków sowieckich, pu: 
ste i nierealne „przyrzeczenia  póli- 
tyczne*, potwierdzenie paktu z r. 
1920, niż parę czerwonców zarobku, 
jakby zimny tusz oblał całe Kownol 

A tyrczasem 100 tysięcy ha la: 
su, przyobiecanego Litwie, dalej so- 

. bie rośnie na Chwałę Bożą w pu: 
szczach ziemi rosyjskiej i ciągle 
jeszcze środkowy bieg Niemna przez 
ziemie polskie przepływa! 

Bezmyślny „Jubel* zmienił się na* 
gle w trwożliwe badanie własnej sy- 
tuacji. Niedawno „Echo” zamieściło 
bardzo alarmujący artykuł o katastro- 
falnej sytuacji. Z obozu chrześcijań- 
sko-narodowego, rzucono też kilka 
uwag, że się „źle dzieje". A Klajpe- 
da? — Ta się zaczyna poważnie bu- 
rzyć. — Nie mówimy tu o fałszy: 

wych alarmach i przygotowaniach 
rzekomych «Stahihelmu», ale o po- 

ważnych medytacjach, poważnych 
sfer handlowo-przemysłowych w kra- 
ju kłajpedzkim. 8 

Opędzać się też musi rząd ko- 

wieński od różnych zwiastunów złych: 
ze wschodu przyjechał poseł litewski 
w Moskwie Bałtruszajtis ijął wykładać 
wszystko na stół: trudności, wykręty, 
brak złej woli, z zachodu przybył 

gubernator Kłajpedy Zankauskas i 
począł obradować z rządem litewskim 
w sprawie katastrofalnego położenia. 
Partje niemieckie podnoszą głowę i 
żądają usunięcia tego / gubernatora. 
Tymczasem zaś coraz bardziej Zwra- 
cają oczy. w kierunku polskiego Nie- 
mna, tamm, skąd przypłynąłby dobro- 
byt i poprawa bytu, gdyby nie- bez- 
myślne stanowisko rządu kowiefńiskiego. 

woski 

Litwini Wileńscy nawołują Kowno 
do wystąpienia z Ligi Narodów. 

W związku z ostatnią odpowiedzią 
Rady Ambasadorów na memo! jał li- 
tewski w «sprawie Wileńskiej» —wileń* 
ski organ litewskiej Chrześcijańskiej 
Demokracji „Kielias* w Nr 44 z dn. 
29 bm. nawołuje rząd litewski do 
wystąpienia ż Ligi Narodów. 

Jednocześnie wobec nieprzychyl- 

nego stanowiska ambasadorów co 
do traktatu litewsko-sowieckiego ga- 
zeta w art. <Nowe sieci> — pisze: 
».„Nie możemy wierzyć wiadomościom 
podawanym przez Polaków, że i obec- 
nie ambasadorowie w Paryżu, w 
sprawie traktatu Litwinów z Rosjanami 

wypowiedzieli nieprzychylne swe zda- 
nie względem Litwinów, —gdyby tak 

było, to Anglicy i Francuzi najwy- 
raźniej stają w szeregach wrogów 
Litwy i pozostawanie Litwy w Lidze 
Narodów byłoby niezrozumiałem...*. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P. 
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przygnę- Anglicy dąžą do kompromisu 
w sprawie rozbrojenia Niemiec. 

BERLIN, 29,X, PAT. Boersen Zeitūng twierdzi, że dyplomacja 
angielska zabiega około doprowadzenia do kompromisu pomiędzy fran- 
cuskiem żądaniem, aby kontrola wojskowa nad Niemcami w obecnej 
formie została utrzymana jaknajdłużej i niemieckiem domaganiem się, aby 
kontrola wojskowa nie wykraczała w niczem poza ramy określone statu- 
tem Ligl Narodów. Kompromis ten ma polegać na tem, że żądanie 
francuskie zostałoby ewentualnie poddane rozstrzygnięciu trybunału 
haskiego. Boersen Zeitung ocenia tego rodzaju rozwiązanie jakó ustępstwo 
wobec 'Niemiec. 

Niemiec—-zast. sekretarza Ligi Narodów.: 
BERLIN, 29,X. PAT. Prasa donosi, że generalny sekretarz Ligi Na- 

rodów sir Eric Drummond zgodził się w porozumieniu z rządem Rzeszy 
na zamianowanie zastępcą generalnego sekretarza Ligi z ramienia Niemiec 
zoo radcę ambasady niemieckiej w Londynie Dufour 
erance. 

O kolonje dla Niemicc. 
* AMSTERDAM. 29.X. PAT. Telegraph dowiaduje się, że niemieckie 

koła rządowe zamierzają poczynić kroki celem poruszenia kwestji man- 
datu kolonjalnego dla Niemiec. Rząd niemiecki pragnie wznowić znane 
projekty ks. Meklemburskiego co do objęcia przez Niemcy holenderskiej 
części Nowej Gwinei. 

Dominja angielskie wobec paktu z Locarno. 
LONDYN, 29 X. PAT. Sprawozdawca dyplomatyczny Daily Tele- 

graph donosi, że premjerzy Australji i Nowej-Zelandji zalecą swym parla- 
mentom przyjęcie paktów locarneńskich. Natomiast premjerzy Kanady 
Południowej Afryki nie przyłączają się do tej akcji. 

Dekoncentracja i decentralizacja Francji, 
PARYŻ, 29,X. PAT. Na posiedzeniu rady ministrów prezydent 

Doumergue odczytał dekret o wprowadzeniu w życie całości zarządzeń 
w sprawie dekoncentracji i decentralizacji administracji. Rada ministrów 
zatwierdziła projekt określający liczebność kadrów, Oraz wysokość ogól- 
nego stanu liczebnego armji jak również projekt reorganizacji służby 
aeronautycznej. Pozatem rada ministrów ustaliła termin wyborów do 
senatu na dzień 9 stycznia roku przyszłego. Termin .otwarcia sesji parla- 
mentarnej nie został przez radę ministrów ustalony, prawdopodobnie - 
jednak otwarcie sesji nastąpi w dniu 9 listopada. 

Sytuacja strejkowa w Anglji. 
LONDYN, 29 X. PAT. Ogólna liczba górników pracujących dzisiaj 

w kopalniach angielskich wynosiła 269,557 co w porównaniu z dniem 
wczorajszym wskazuje zwiększenie liczby pracujących o 7,175. 

LONDYN, 29 X. PAT. Po odbyciu narad z przywódcami górników 
delegacja rady generalnej związków zawodowych odbyła konferencję 
z Churchiliem, który występował w zastępstwie Baldwina, Jak się 
dowiaduje agencja Reutera, delegacja złożyła Churchillowi ważne oświad- 
czenie. ` 

Zachodnio=europejska konferencja robotnicza 
LONDYN, 29.X (PAT). <Times» donosi, że angielska partja robot- 

nicza przyjęła zaproszenie niemieckich partyj socjalnych na konferencję 
pomiędzy reprezentantami socialnych partyj niemieckich, francuskich, an- 
gielskich i belgijskich. Na konferencji tej poruszoną zostanie kwestja 
zbliżenia pomiędzy Niemcami a Francją ustalonego między Briandem a 
Stressermannem w Thoiry. Konferencja ta odbyć się ma z początkiem 
następnego tygodnia w Luksemburgu. 

Stressemann przeciwko niem.-narodowym. 
DREZNO, 29.,X. Pat. Minister Siressemann wystosował do saskiego 

ministra oświecenia d-ra Kaizera, który jest członkiem niemieckiego stron- 
nictwa ludowego, list piętnujący akcję niemiecko-narodowych skierowaną 
przeciwko programowi francusko-niemieckiego porozumienia w Thoiry. 

Dzieło tego rodzaju nie może dojrzeć—zdaniem min. Stressemanna— 
w ciągu 6 ciu tygodni i właśnie dlatego, nie należy nazywać tego rodzaju 
wysiłku niewykonalnym. Pesymistyczne poglądy na możliwość  porozumie- 
nia nie odpowiadają tym wiadomościom, -które otrzymał sam minister 
i które mogą rościć sobie prawo do pewnego rodzaju auteńtyczności. 

Ruch paneuropejski, 
BELIN. 29.X, PAT. Wczoraj odbyło się u prezydenta Reichstagu 

Loebego posiedzenie dyskusyjne, w którem "wzięli udział najwybitniejsi 
mężowie stanu i parlamentarzyści. Tematem dyskusji było zagadnienie 
paneuropejskie. Po zagajeniu zebrania przez prėzydėnta Lotbėgo, który 
zdeklarował się jako zdecydowany zwolennik idei paneuropejskiej, wygło- 
sił przemówienie prezydent Bauku Rzeszy Schacht zaznaczając między 
innemi, że walka przeciw ciasnym i przestarzałym poglądom nacjonalistów 
musi stać się odtąd wytyczną polityki paneuropejskiej, której jednak żadną 
miarą nie należy identytikować z separatyzmeri Europy zwróconym prze- 
ciwko społeczeństwom nieuropejskim. Przemawiali pozatem niemiecko-na- 
rodowy poseł dr. Hoetzsch oraz ludowiec dr. Mittelmenn, który omówił 
Sprawę ochrony mniejszości narodowych oraz przyłączenia Austrji do 
Niemiec w rządzie, najaktualniajszych zagadnień ruchu paneuropejskiego. 

Książe Walji w Paryżu. 
LONDYN, 29, X. Pat, Książe Walji udał się do Paryża, Książe złoży 

już dzisiaj wizytę prezydentowi Doumerguowi, któremu towarzyszyć 
będzie podczas uroczystości poświęcenia domu akademickiego dla kana- 
dyjczyków studjujących w Paryżu: ‚ 2 
EITI TK IASKIS TNT EST ATESET TXT ESS TSUETE KITT UAB TOS NET ASS T SRITIS 

Echa uchwały Rady Ambasadorów w Kownie. 
Według wiadomości nadeszłych z Kowna w związku z ostatnią 

uchwałą Rady Ambasadorów, która potwierdziła uprzednią decyzję 
w sprawie Wilaa—urzędowa litewska agencja telegraficzna „Elta“ za- 
mieszcza komunikat oficjalny, w którym oświadcza, że rząd litewski 
nigdy nie uzna jednostronnej decyzji Rady Ambasadorów i uznawać jej 
nie myśli. Przy tem zaznacza agencja, kowieńskie ministerstwo spraw 
zagranicznych dotychczas jeszcze ostatniej noty Rady Ambasadorów 
nie otrzymało. 

Żapowiedź nowych represyj kowieńskich 
KRÓLEWIEC, 28X PAT. Podczas rozprawy budżetowej w Sejmie 

litewskim poruszono przy omawianiu budżetu gubernatorstwa w Kłajpe- 
dzie politykę Litwy w Kłajpedzie. Przedstawiciel Darbo-federacji stwier- 
dził, że Kłajpeda nie akceptuje konwencji kłajpedzkiej. Prawa Litwy są 
systematycznie łamane i obchodzone. W szkolnictwie Kłajpedy panuj 
niepodzielnie Niemcy. Mówca zażądał, by rząd litewski stosował wobec 
kłajpedzian politykę silnej ręki, 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

ojedyńczego n-ru 20 groszy 

Pilnujniy 

Dzisiejszy Avenir, organ nacjona- 
listyczny, ogłasza sensacyjny list z 
Berlina,$w którym jego korespondent 

podaje in-extenso niemniej sensacyj: 
ny dokument: jest to deklaracja, jaką 
paryskiemu korespondentowi Dresdner 

Neueste Nachrichten miał złożyć 

„poseł Bertrand, radykał, członek ko- 

misji spraw zagranicznych". Na de- 

klarację te mieli się zgodzić wszyscy 
posłowie radykalni, 

Zanim przystąpimy do treści do- 
kumentu, zaznaczamy, że radykalnego 

posła Bertrand'a niema. Jest tylko 
pos. Karol Bertrand, założyciel Fi- 
dac'u, zasiadający na prawicy, który- 
by deklaracji podobnej do tej, jaką 

ogłosił dziennik niemiecki nigdy nie 
złożył. Pozatem jest p. Piotr Bertrand, 
redaktor naczelny głównego organu 
kartelu lewicy, Quofidien'a. Telefono- 
wałem dziś do niego, aby spraw- 
dzić czy on przypadkiem nie jest 
autorem wywiadu, ale niema go w 

Paryżu i wróci tu dopiero za dni 
kilka. ё 

Cóż jest w owym wywiadzie? 
Ów mityczny „Bertrand“, przywła- 
szczający sobie prawo przemawiania 
w imieniu całej partji radykalnej, о- 

świadczą: 
— Jesteśmy zdania, że pojednanie 

francusko -niemieckie—to tylko wstęp 

do europejskiego porozumienia w 

ramach Ligi Narodów. Dlatego właś: 
nie przewidujemy także rewizję Trak- 

tatu Wersalskiego, a specjalnie znie- 
sienie korytarza i zwrot Gdańska 
NEO A ai w 

Gdyby którykolwiek z francus- 

kich posłów radykalnych coś podob: 

nego powiedział—byłoby to niesły- 
chanym skandalem i wymagałoby to 

z naszej strony energicznej bardzo 

kontr-akcji w Paryżu. Nasz ambasa- 
dor miałby pole do popisu, tembar- 
dziej, że ów „Bertrand“ je1noczešnie 
się okazał okropnym ignorantem, al- 

bowiem po deklaracji wyżej przyto- 

czonej zaraz dodaje; 
— .. pod warunkiem, że Polska 

otrzyma wolny dostęp do morza i 
że ziemie zamieszkane przez Pola- 
ków pozostaną przy Polsce. 

Albo korespondent Dresdner Neu* 

este Nachrichten popełnił wulgarny- 

fałsz, albo jego wywiad jest prawdzi 

wy, ale w takim razie przekręcił naz- 

wisko swego rozmówcy. Jeśli wy- 
wiad jest prawdziwy—to ten, który 

go udzielił jest doprawdy tylko „ug 

dekorowanym panem, który zjada 
dużo chleba inie zna geografji*. Nie» 

uk ten nie wie, że w tak zwanym 

korytarzu jest wszędzie olbrzymia 
większość Polska, że Niemcy nie 
przekraczają tam 19,5 proc. ludności; 
nie wie, że pod względem gospo- 
darczym  „korytarz* faktycznie nie 
istnieje, albowiem tranzyt funkcjonu- 
je bez zarzutu; nie wie, że zniesienie 
„korytarza” jest Niemcom potrzebne 
tylko ze względów wojskowych, że 
jest ono także nakazem niemieckiej 
pychy, która nie uznaje praw „naro- 
du na niższym szczeblu kultury sto- 
jącego*, za jaki Niemcy Polskę uwa- 
żają. 

Ale nawet gdyby ów „Bertrand* i 
jego wywiad był przez niemieckiego 
dziennikarza z palca wyssany, to prze: 
cież sprawa obrony naszych granic 
na Pomorzu jest i będzie aktualna, 
Niemcy ją zawsze będą poruszały, a 
dziś przygotowują sobie dopiero te" 

ren. W Paryżu pracują bardzo wy- 
trwale. Dowodem najświeższym jest 
wiadomość podana przezę,Journał des 
Finances", jest to bardzo poczytny 
w kołach giełdowych Paryża tygod- 

nik, dobrze presperujący i naprawdę ° 
„_ niezależny. Redaguje go p. Ernest 

Vincent, sympatyczny Francuz, który 
może ulegać wrogim nam wpływom 
dzięki braku wszelkiej kontrakcji z 
naszej strony, ale żadnym agentem 
jakiejkolwiek propagandy nie jest. 

Ma jednak jedną niebezpieczną z na- 
szego punktu widzenia znajomość: 

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

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

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

80 

ui. 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—ul. Mickiewicza 24 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

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

Pomorza! 
Paryż, 256 października, 

pozostaje w zażyłych. stosunkach Z 
p. Francesco Nitti'm.., 

Oióż dnia 1-go października p. 
Vincent napisał w swoim wstępnym 
artykule, że p. Poincarć'mu chodzi 

przedewszystkiem o _ jaknaszybsze 

sprzedanie na rynku amerykańskim 

przynajmniej drobnej części owych 
16 miljardów obligacji, jakie Niemcy 
obowiązane są wypuścić na podsta" 

wie Planu Dawes'a (11 miljardów 
mk. zł. obligacyj kolejowych i 5 prze. 
mysłowych). Ponieważ kapitał ame- 
rykański nie zaangażuje Się jeśli 

Niemcy nie poprą tranzakcji moralnie 

—przeto Niemcy mają w ręku po- 

ważny atut, który zamierzają wygrać 
w sprawie rewizji ich granic wschod- 

nich. Tu pisze p. Vincent: 
„Niemcy nie omieszkały w czasie 

przedwstępnych rokowań podkreślić 
z siłą, że granice wschodnie intere- 
sują ich bardziej niż zachodnie, a 
Gdańsk jest dla nich. cenniejszy niż 
Eupen-Malmedy, Anglja, zawsze wro: 
ga Polsce, nie zamierza się sprzeci- 

wiać zwrotowi Gdańska Niemcom; 
Francja zgodziłaby się pod warun: 
kiem, że Warszawie zapłacone bę: 

dzie uczciwe odszkodowanie, a zre: 
sztą Warszawa gotowa jest brać pie- 

niądze bez względu na to skąd one 
przychodzą..." 

W tydzień potem p. Vincent do 
tego tematu powrócił i — już po za- 
przeczeniu naszego M.S.Z. — napisał 
8. października: 

„P. Poincarć.. liczył zdobyć sobie 

poparcie Niemiec (dla sprzedaży obli. 
gacji kolejowych) faworyzując po. 
wrót na ich łono korytarza gdańskie. 
go... (2!) 

Tego zagadkowego |twierdzenia 
Quai d' Orsay nie zdementowało, 

Może uszło oro jego uwagi, albo- 

wiem wydaje się rzeczą wprost nie- 

prawdopodobną aby p. Poincarć, aby 
właśnie on na tak śliską wstępował 

drogę. Bądź co bądź rzecz to zasta- 

nawiająca, albowiem p. Vincent — z 
którym rozmawiałem kilka dni temu 

—twierdził że „wie co pisze”. W 

jego dobrą wiarę też wątpić nie mo: 
gę, bo sam mię poprosił abym mu 
napisał artykuł broniący polskiej tezy 
w sprawie korytarza. 

Dodajmy nakoniec, że na półkach 
księgarskich ukazała Się książka Les 
Etats-Unis d'Europe pióra trzech 

młodych publicystów radykalnych, 
pp. Jakóba Kayser'z, Pawła Franck'a 
i Kamila Lemercier'a wysuwająca po. 
mysł „neutralizacji* korytarza pod 
kontrolą Ligi Narodów, 

Wskazuje to wszystko na potrze- 

bę w Paryżu inteligentnej akcji dy* 

plomatycznej i propagandowej. Akcji 
takiej tu niema. Pan Ambasador ma 
koncepcję polityki bankietowej i wy: 

obraża sobie, że to wystąrcza. Pro- 
pagandę rozumie jako reklamę dla 

siebie i swoich przyjaciół. 
Kazimierz Smogorzewski, 

Marsz na Rzym. 
4.ta rocznica. 

RZYM. 29,X. PAT. Stefani. Wczo- 
raj w 4-ią rocznicę marszu na Rzym 
miasto było bogato udekorowarie. Na 
ulicach Od samego rana panowało 
wielkie ożywienie. W Colosseum i 
na przyległych placach zebrało się 
kilkanaście tysięcy „czarnych koszul*, 
Mussolini w towarzystwie członków 
rządu oraz przedstawicieli władz cy- 
wilnych i wojskowych i głównych 
przywódców faszystowskich przybył 
do Colosseum o godz. 11 min. 18 
rano poczem zajął miejsce na trybu- 

nie. Przybycie szefa rządu powitano 

niemiiknącemi oklaskami na jego 
CZEŚĆ. 

Mussolini zabrał głos, mówiąc 

między inńemi, iż: widzi w młodzieży 
armję przyszłości. Ciężkie obowiążki 
oczekują nowe pokolenie, gdyż w 

warsztacie faszystowskim pracować 

trzeba w chwale dla tych wszystkich, 
dla ludzi pracy umysłowej i fizycz- 
nej, dla żołnierzy i chłopów, dla 
tych, którzy przyczyniają się do 
stworzenia wielkich Włoch. Przemó: 
wienie przyjęte było przez zebranych 

    

„obwołanie królem ks, 

  

Komunikat 
Organizacji Zachowawczej 

Pracy Państwowej. 
Dnia 27 października w Głębokiem w 

lokalu Domu Kresowego odbyło się koleje 
ne zebranie Koła Głębockiego O. Z. P.P. 
na którem członek izarządu Centrali Wileń: 
skiej p. Michał Obiezierski zaznajomił przy: 
byłych na zebranie ze statutem organizacji 
jak również przedstawił program prac go» 
spodarczych na najbliższy okres. | 

Na zebranie przybyło 64 osoby przewa, 
żnie ze sfer miasteczkowych, Wobec warun: 
ków komunikacyjnych, utrudniających zjeże 
dżanie się do Głębokiego osób zamieszka 
łych w północnej części pow. Dzisieńskiego, 
zebranie postanowiło w najbliższym czasie 
zorganizować koło O. Z.P. P. w Dziśnie. 

Sejm i iząd. 
Przed otwarciem Sejmu. 
WARSZAWA, 29.X (żel. wł,Słowa). 

W kuluarach sejmowych panuje co: 
raz większe ożywienie. Służba gwał. 
townie ezyni przygotowanie, aby mi- 
mo niewykończenego remontu gma- 
chu sejmowego umożliwić na dzień 
jutrzejszy rozpoczęcie się obrad, 

Posiedzenie sejmu rozpocznie się 
jutro o godzinie piątej po południu. 
Dotychczas nie zostało ustalone kto 
odczyta dekret o otwarciu sesji sej- 
mowej. Jedni twierdzą, że dekret 
odczyta sam Prezydent Mościcki, inni 
natomiast mówią, że odczyta go 
marszałek Piłsudski. W związku z 
otwarciem sesji marszałek Rataj od- 
był dziś dłuższą konferencję z vice- 
marszałkami w celu ustalenia szeregu 
kwestyj proceduralnych. 

Według przewidywań przebieg 
dnia jutrzejszego będzie następujący: 
po odczytaniu dekretu o otwarciu 
sesji zabierze głos min. Czechowicz, 
nast. projeki  preliminarza zostanie 
przesłany do komisji bez dyskusji, 
poczem posiedzenie zostanie zamknię« 
te, a następne odłożone będzie na 
dni 5 łub więcej. - 

Co do wniosków nagłych i interpe- 
lacyj, to jak się zdaje z wielkiego 
hałasu jaki się czyni będziemały rezultat. 
Wątpliwą nawet jest rzeczą czy 
wpłynie interpelacja w sprawie napa- 
du na posła Zdziechowskiego, gdyż 
marszałek Rataj otrzymał onegdaj 
pismo premjera marszałka Piłsudskie- 
go,i które stwierdza, że śledztwo 
sądowe w sprawie napadu nie zo- 
stało jeszcze ukończone i zatem po: 
wołanie sejmowej komisji śledczej 
rząd uważa za przedwczesne, gdyż 
śledztwo nie może być prowadzone 
równocześnie przez dwa organa, 
Ogólnie przypuszczają, że Sejm list 
premjera przyjmie do wiadomości 
i dyskusji nad sprawą napadu na 
pos. Zdziechowskiego nie będzie. 
Jeśli chodzi o stanowisko PPS. która 
dzisiaj przez cały dzień odbywała 
narady to też panuje ogólne przeko. 
nanie, że stanowisko to nie ulegnie 
zmianie i będzie nadal wyczekująco— 
rzeczowe. . 
Fantastyczne wiadomości pra- 

sy paryskiej. 
WARSZAWA. 29 X, (żel. wł. Słowa) 

Uroczystości w Nieświeżu . wywołały 
w prasie francuskiej szereg fanta- 
stycznych informacyj. Oto np. „Paris 
Soire“ zamieszcza wiadomość, że ce- 
lem zjazdu w Nieświeżu była nie 
koronacja Marszałka ;Piłsudskiego a 

Janusza Ra- 
dżiwiłła. Do akcji monarchiczhej 
wciągnął marszałka Piłsudskiego ks. 
Sapieha. ® 

Wiadomošci te czerpie prasa pa- 
ryska z londynskiego „Times'a“, ktė- 
rego korespondent warszawski w 
pierwszym dniu gdy rozeszła się 
wieść o wyjeżdzie marszałka Piłsud- 
skiego do Nieświeża puścił wodze 
swej fantazji... 

owacyjnie. Premjer odjechał z Colos- 
seum do pałacu Chigi. W oczekiwa- 
niu na przybycie Mussoliniego zgro- 
madziły się na placu przed pałacem, 
oraz w okolicach zastępy legjonistów, 
milicjj oraz faszystów z Rzymu i 
prowincji, Gdy przybył Mussolini 
rozległy się ogłuszające okrzyki na 
jego cześć, Tłum domagał się uka- 
zania się szefa rządu. Mussolini wy- 
szedł na balkon i wygłosił przemó- 
wienie, w którem zaznaczył między 
innemu: 

Gdy faszyzm doszedł do władzy 
różni historycy i politycy badający 
życie poiiiyczne twierdzili, że faszyzm 
jest eiemerydą, Obecnie — mówił 

  

„Mussolini — jesteśmy od lai 4 ch w 
pełni naszej działalności. Nigdy bar- 
"dziej niż dzisiaj nie czuliśmy się sil- 
niejszymy, młodszymi i bardziej zde- 
cydowanymi. Rozkaz mój brzmi — 
<irwać»,
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ECHA KRAJOWE 
  

Komplety gimnazjalne w Głębokiem. 
— Korespondencja Słowa. — 

28 października. 

Po nieudałych zabiegach utworze- dniami przez Ziemian pow. Dziśnień: 

mia szkoły średniej w  Głębokiem, 

które miały miejsce przed kilku laty, 
iz powodu utknięcia na martwym 
punkcie tej sprawy dla braku lokalu 

innych warunków niezbędnych do 
założenia i utrzymania gimnazjum, w 

roku bieżącym ludzie, którym na ser- 
cu leży dobro Państwa i dobro ogółu, 

wystarali się narazie o zezwolenie na 

prowadzenie w  Giębokiem komple- 

tów gimnazjalnych obejmujących kl. 

IV, V, VI i VII, ч a 

Zabiegom tych Judzi po wielkich 

trudnościach udało się wynająć lokal, 

aczkolwiek położony nie-w śródmieś- 

ciu, lecz odpowiedni do prowadzenia 

w nim nauki. 
Ponieważ lokal powyższy wyma- 

gał remontu, ludzie przychylni pań* 

stwowości polskiej bez różnicy wy - 

znania dali gwarancję i podniesiono 

na pierwsze potrzeby acz z trudnoš- 

cią, 1000 zł. jako pożyczkę z Banku 

Wydziału Powiatowego. 
: Z kwoty tej prowadzący komplety 

gimnazjalne p. J.Szukiewicz wyremon- 

tował lokal i dziś tenże lokal. roz- 

brzmiewa chórem młodocianych gło: 

sów uczącej się młodzieży. Na ogół 

pobiera naukę przeszło 70 uczni, 

którzy zgłosili się zrozmaitych uczel 

ni polskich, a nawet białoruskich i 

żydowskich. 
jakkolwiek fundusze zakładu są 

barczo szczupłe, ponieważ od ucznia 

wynosi wpłata po 20 zł. miesięczne 

razem z językiem niemieckim i fran- 

cuskim, to „jednak znowu znaleźli 

się ludzie, którzy nie licząc się zzpo* 

bieraną płacą pracują prawie że ideo- 

wo; część nauczycieli jest miejscowa, 

część zaś przyjechała z Wilna. Tu 

nadmienić wypada, że utworzony ko: 

mitet rodzicielski „wykazał już swoją 

działalność, albowiem przyjął na sie- 

bie opłaty za 8-miu najbiedniejszych 

uczni. SĘ 
Prowadzenie wymienionych kom 

pletów gimnazjalnych, jest tylko za- 

czątkiem pracy kulturalnej, jaka obec- 

nie powstała na rubieżach Rzeczypo- 

spolitej. > 

Po okoniadzenie;) odbyte przed kilku 

  

+ Kresow Związek Ziemian Woje- 

A, Nowogród. Polesk. Wileńsk. Za- 

. „ Dziśnięńskiego w  Głębokiem. 

wyci zz protokułu Ogólnego zebrania 

Zwi: Ziemian powiatu  Dziśnieńskiego 

emi Wileńskiej w Głębokiem. Na Ogólnem 

ZaBłaniii dnia a bieżącego miesiąca uchwa- 

tono: Głębokie jest ośrodkiem kultu- 

ralno - oświatowym tu na kresach i od 

dłuższego czasu daje 516 wyczuwać jotrze* 

ba utworzenia placówki oświatowej. obec 

tego, że dziś mamy a liczbę mło: 

dzieży niezamożnej, która ukończyła naukę 

w szkołach powszechnych 1—-klasowych jak 

i to z domowem przygotowaniem a zanied: 

bywana na skutek ciężkich warunków ma! 

terjalnych, dzieci : ' 

rzy małorolnych, nie mogą być u FRYDA 

ne przez swoich rodziców po innych dal- 

szych miastach. Więc potrzebna tu jest w 

Głębokiem szkła średnia. Potrzebę tę wi- 

dać iz tego, że do świeżo zorgunizowanych 

przez pana J, Szukiewicza Kompletów Gim- 

nazja'nych prywatnych z językiem wykłado: 

m polskim uczęszcza „już około siedem* 

dziesiąt (70) osób młodzieży, która wie, że 

nie otrzyma żadnych praw jedynie tylko 

pociąga ją nauka: Jak widać wyrasta po: 

trzeba bardzo pilna utworzenia tu w Giębot 

kiem gimnazjum tymczasem prywatnego z 

językiem wykładowym polskim. Wobec 

czego popieramy prośbę Pana doktora Poli: 

kowskiego Mikołaja, stałego obywatela mia- 

steczka Głębokiego o utworzenie prywatne- 

gimnazjum z językiem wykładowym pol 

akit w bieżącym jeszcze roku szkolnym 

te urzędników i gospoda: | 

skiego, wskutek postawionego wnios- 
ku postanowiło urządzić internat dla 
młodzieży płci męskiej, dając im bez- 
płatnie opał i mieszkanie. 

Przy komitecie rodzicielskim  po- 
wolano na honorowych kuratorów 
nadleśnego pow. Dziśnieńskiego p. 
Bujwida i doktora  Pulikowskiego. 
Ponieważ młodzież bardzo garnie się 
do prowadzonych juź obecnie kom- 
pletów gimnazjalnych, jakkolwiek wie 
o tem iż żadnych praw oprócz rze- 
telnej nauki nie otrzymuje, doktór 
Pulikowski widząc ten zapał mło- 
dzieży do nauki, wnosi w tych dniach 
do Ministerstwa Oświaty względnie 
do Kuratorjum prośbę o zezwolenie 
ria utworzenie i prowadzenie jeszcze 
w tym roku szkolnym prywatnego 
gimnazjum o typie humanistycznym, 
do którego to zakładu byłyby wcie- 
lone prowadzone obecnie komplety 
gimnazjalne, wraz z jego kierownic- 
twem. 

SER. 

Z grodzieńskiego bru- 
ku. 

— Korespondencja Słowa — 

Grodno, 29 października, 

W poprzedniej korespondencji, 
pisząc o stanie rolnictwa w pow. 
grodzieńskim, wykazaliśmy, że kultu- 
ra rolna przedewszystkiem gospodai- 
stwa małego, stoi na niskim pozio: 
mie. 

Dużo ku temu przyczynił się fakt, 
że na ogromnych przestrzeniach na- 
szej ziemi nie mamy szkoły rolniczej. 
gdzieby niezamożny rolnik mógł zdo- 
bywać fachową wiedzę. 

Brak szkoły rolniczej w grodzień- 
szczyznie odczuwa się bardzo dawno, 
a myśl odpowiednia była niejedno: 
krotnie poruszana. Oczy wszystkich 
skierowywały się na Sejmik, który 
ae fermę Graudzicze, !najwię- 
cej posiadał danych do zrealizowania 
projektu, 

Projekt został projektem. 
Dopiero fundacja obywatelki ziem- 

skiej ś p. Wygarnowskiej, która na 
rzecz Macierzy Szkolnej ofiarowała 
objekt rolny Koiia (50 ha), stworze- 
nie szkoły rolnej postawiła w sferze 
pewnych możliwości. 

Macierz Szkolna, na czele której 
stoją ludzie czynu, wraz z przedsta- 
wicizłami instytucyj zainteresowanych, 
czyni zabiegi, aby szkołę rolniczą w. 
najkrótszym czasie uruchomić. 

Na razie na przeszkodzie stoi tyl- 
ko pieniądz. 

Dobra wola ludzka jednak tę 
przeszkodę może ustunąć. 

Stworzenie sżkoły rolniczej może 
mieć wielkie znaczenie i z drugiej 
strony. Rzeczą jest znaną, że szkoły 
średnie są przepełajone młodzieżą 
wiejską, Może niesłuszną ambicją 
każdego wieśniaka jest uczyć synów 
w gimnazjum, pozostawiając gospo- 
darstwo rolne bez śwłaiłych  rolni- 
ków. Objaw ten szczególnie w Grod- 
nie, gdzie odsetek uczącej się mło- 
dzieży wiejskiej jest b. wielki, wska- 
zuje, że szkoła rolnicza jest pożąda- 
ną i konieczną. 

‚ * 

W dniach najbliższych odbędzie 
Prezes (—) Doboszyński (—) Wacław God- się uroczystość otwarcia Muzeum 
1ewski (—) Leon Rypiński. 

  

PR: rutynowanego 

nauczyciela 
9.cio letniego chłopca na wyjazd 

w Werek. Balša konieczne. 

O warunkach dowiedzieć się; 

Mickiewicza 43 m. 3. Wtorek, 

czwartek 8 — 9_wiecz, 

  

Co 
— 7 rozmowy z doktorem Wła: 

dyczką — 

> ofiarowaniu zbiorów przez 

/ 

Miejskiego, które powstało dzięki 
HS 

Żywnę na rzecz miasta. P. St. Żyw- 
no w czasie pobytu za oceanem 2д0- 
był wspaniałą kolekcję botaniczną. W 
każdym bądź razie zbiory te, według 
opinii zaawców, przedstawiają sobą 
niepospolitą wartość i są įedynemi 
w Pafńis wie. Miasto, korzystając z 

| ofiarności, powzięło myśl utworzenia 

nemi czarnemi koszulami, krzyknięto: 
Reakcja! Reakcja! A była to tylko po: 
prostu: realizacja instynktu samoza- 
chowawczego narodu włoskiego. 

Mussolini! On czuje się powoła- 
Dr. Stanisław Władyczko profe- nym do stworzenia nowej.. demo: 

sor zwyczajny naszego „uniwersytetu 

na Sakae lekarskim jeździ zagra- 

nicę nietylko dla wzięcia udziału w 

lekarskich kongresach . międzynarodo- 

wych. Korzysta z okazji i pilnie roz- 

gląda się po obcych krajach, Tak i 

tego lata, przysiedziawszy sumiennie 

fałd w Genewie na internacjonalnym 

jakimś zjezdzie najuczeńszych psychja* 

trów, zajrzał dr. Władyczko do 

Francji i do Włoch. SE 
Dawniej, przed wojną, to się nikt 

nie ozierał na wracającego .z zagra* 

nicy choćby nawet najbardziej czoło- 

wego inteligenta. Kto nie jezdził za 

granicę! Dziś — dziś zaledwie prof. 

Władyczko usiadł z powrotem na 

swoim wileńskim fotelu, jużem go ja 

sam z zaciekawieniem w oczach i 

głosie zainterpelował: 
— A we Włoszech, panie profe 

sorze, co? jak? „ŚR 

— A no, dobrze! — odpowiedział 

rof, Władyczko bez chwili wahania. 

Dobrze! Ład, porządek, dobrobyt, 

wysoki poziom ducha; zdaje się, że 
i dobrobyt niezgorszy, a nadzieje na 

przyszłość i zariiaty.. piramidalne! 

I mówił dalej: 
Gdy w 1922 gim wkroczył Mus: 

solini de Rzymu cały otoczony groź* 

kracji, do stworzenia nowych form 
parlamentarnych, ba, nowej cywilizacji, 
a przedewszystkiem pragnie być 
twórcą nowego, 'choćky olbrzymiego 
imperjum włoskiego. Choćby tylko 
założyć fundamenty... Byłby to już 
nielada tytuł do wdzięczności poko- 
leń. Dalej: on to wszakże, Mussolini, 
zaszczepił Włochom opźymizm, który 
ich obecnie poprostu rozsadza. 

— Dużoż faszystów jest we Wło 
sżech? 

— W lfalji — poprawił prof. 
Władyczko. A będzie miljonów ze 
trzy nie więcej. Samych, wypróbowa- 
nej wierności koszul czarnych ż mil. 
jon... Ale to wystarcza. Główna rzecz! 
stangret! Dobry stangret, posiadający 
wzrok nie od parady, nawct ślepemi 
kcńmi pojedzie... Wenn der Kutscher 
klar sieht, wird auch mit blinden 
Pferden das Ziel erreicht. 

Z italją wyłącznie tylko muzealną 
lub skarbnicą artystycznych bogactw 
— koniec. Wyrastają zowe  Wiochy, 
kipiące bujnem życiem nowoczesnem. 
Dasz pan wiarę? Nawet podnosi się 
z toni morskiejnowa Wenecja (opo- 
dal sźarej, muzealnej) cała—w fabrycz- 
nych kominach, ognisko przemysłu i 
handlu... : 

5 

O naszych sprawach. 
Poktosie prasowe. 

Na numer «Słowa» ze środy bie: 
żącego tygodnia,' zawierający opis u- 
roczystości w Nieświeżu, prasa sto- 
łeczna zwróciła specjalną uwagę. W 
kilku pismach znajdujemy nawet re- 
produkcję kliszy z wizerunkami króla 
Stanisława Augusta i Marszałka Pił. 
sudskiego. 

«Warszawianka» uważa, że przed- 
stawienie uroczystości nieświeskich 
w „Słowie" jest przejaskrawieniem. 
Jest to poniekąd zrozumiałe, jeżeli 
zestawimy z przedstawieniem tych u- 
roczystości w «Warszawiance», która 
zamieściła sprawozdanie bardzo krót« 
kie najdrobniejszym druczkiem w pod- 
rzędnej rubryce „z kraju" gdzieś na 
czwartej czy trzeciej stronie. Oczy: 
wiście że w porównaniu do «War 
szawianki» numer „Siowa* wypadł 
jaskrawo. 

„Rzeczpospolita“ zamieszcza ja- 
kieś bujdy o „sensacyjnem oświad- 
czeniu Ministra Meysztowicza w Nie- 
świeżu na temat amnestji*. Informa- 
cje swe czerpie „Rzeczpospolita* z 
«Wileńskiego Uira*. Jak widzimy 
źródło informacyjne „pierwszorzędne 
i niewątpliwie miarodajne". Jak tak 
dalej pójdzie, to rychło wyczytamy 
na szpaltach „Rzeczypospolitej* wia- 
domości o «sensacyjnych oświadcze- 
czeniach w Nieświeżu* zaczerpnięte 
z „America Echo“, Jak szukać sensa- 
cyjnych oświadczeń to szukać... 

S. 
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Muzeum Miejskiego i wraz z Towa- 
rzystwem Przyrodników projekt zrea- 
lizowało. Muzeum będzie odegrywa: 
ło nie małą rolę w życiu naukowem 
miasta. 

z 

Powstałe przed paru tygodniami 
Towarzystwo Muzyczne przystępuje 
do pracy. Pierwszem zadaniem  To- 
warzystwa jest stworzenie stałej sym 
fonicznej orkiestry. Pierwsze kroki w 
tym kierunku uczyniono i już w cza- 
sie uroczystości Chopinowskich or- 
kiestra symfoniczna, choć luźnie skle- 
jona, wystąpiła z koncertem, stoją: 
cym na odpowiednim poziomie. To- 
warzystwo Muzyczne ma zorganizo- 
wać stałą Szkołę Muzyczną, a obec: 
nie organizuje chór, który ma być 
jednostką reprezentacyjną w czasie 
uroczystości okolicznych i akademii. 

N, 

ŚWIĘCIANY. 
— Zebranie organizacyjne 

przysposobienia wojskowego. Dn' 
24 b. r. odbyło się w Komajach ze- 
branie organizacyjne przysposobienia 
wojskowego. „Obecni pułkownik Poe 
powicz Bolesław D-ca i Dyw. Leg. 
major Hałacifńiski i kptan Żgłobicki, 
jako delegat rady powiat. p. w., za- 
stępca starosty p. Piekutowski i in- 
spektor sam. Przezdowski, Pierwszy 
przemówił pan Piekutowski wyjaśnia- 
jąc zebranym cel i znaczenie p. w. 
jak również wezwał zebranych do 
licznego zapisywania się w szeregi 
członków. Następnie wygłosił referat 
o potrzebie p. w. w Polsce p. puł- 
kownik Popowicz wyjaśniając potrze- 
bę nawiazania dawnej tradycji rycer- 
stwa polskiego do wymagań chwili 
obecnej jak również udowodnił na 
kilku przykładach potrzebę organizo- 
wania oddziałów p. w. w gminie, 
gdzie członkowie nietylko uzyskają 
dla siebie wielkie kor.yści ale i rówe 
nież zwiększając szeregi obrońców 
ojczyzny zapewnią im pokój i niepod- 
ległośćć W końcu powołano nowy 
zarząd w osobach: prezes p. Cze- 
chowicz, zastępca p. Stankiewicz 
wójt, Komendat p. Birko por. rezer- 
wy, sekretarz p. Swaute, skarbnik p. 
Bałtun. 

— A Francja? : 
— Zupelny kontrast. Tam, w Italji, 

pogoda, optymizm, poczucie własnej 
mocy, wiara w przyszłość, We Fran- 
cji nastroje całkiem odmienne. Powo- 
jenny,  wyraźmy się drastycznie: 
Katzenjammer. Skwaszenie i niepo- 
kój z racji spadku franka; brak robo: 
cizny, mała cena pracy ludzkiej, nie- 
dostatek... tak, Iniedostatek. Ogrom- 
nie ucierpiała miłość własna Francu- 
zów. To humoru nie poprawia. 
Krzywo patrzą Francuzi na cudzo- 
zięmców, którzy we Francji .„niczego 
sobie nie odmawiają, za dolary, fun: 
ty a nawet marki. Francuz rodowity 
zeszedł we własnym kraju — na pa- 
robka. 

Naród francuski ponióst olbrzy* 
mie ofiary podczas wojny. Co ma 
dziś za to? Oto refleksja, przyznać 
trzeba nie wesoła, która truje dziś 
humor Francuzom. Ograniczyć się, 
kurczyć, skąpić trzeba ludziom, któ: 
rzy liczyli przeciwnie na to, że po 
wojnie — dopiero będą sobie rewan: 
żowali za czteroletnie prywacje A 
wie pan jaka klasa ludzi najgorętsze 
zanosi protesty przeciwko oszczędza 
niu się, przeciwko oszczędnościowym 
prywacjom? Protestują najusilniej tak 
zwani limonadiers, nie koniecznie 
tylko sprzedający limonadę, lecz wo: 
= właściciele restauracyj, kawiarni, 
andelków... 
Wyludnia się Francja w dalszym 

ciągu, a bez przerwy. To też po- 

r O w -o 

Deklaracja programowa Senatu gdańskiego. 
Serdeczny stosunek Gdańska do Rzeszy Nłemieckiej. | 

GDAŃSK, 29 X PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu gdańskiego 
przewodniczący zawiadomił, że do sejmu wpłynęło przedłożenie zawie- 
rające projekt ustawy o pełnomocnictwach dla senaiu, poczem udzielił 
głosu prezydentowi d-rowi  Sahmowi, który w imieniu nowego senatu 
wygłosił deklarację programową. 

„Dzisiejsza deklaracja nowego senatu oczekiwana z wielkiem zacieka- 
wieniem nie wywołała w kołach sejmowych wrażenia, pozbawiona bo- 
wiem była wszelkich silniejszych momentów, a ograniczyła się tylko do 
suchego i zbyt okólnikowego wyliczenia zadań oczekujących nowy senat. 

Jedynie ustęp mówiący o konieczności obrony samodzielności i 
niemieckiego charakteru Gdańska oraz o utrzymaniu  jaknajściślejszych 
stosunków z Rzeszą niemiecką, utrzymany był w tonie serdecznym 
i gorącym. . 

Powszechną natomiast uwagę zwrócił niezwykle chłodny ton prze- 
mówienia w stosunku do Ligi Narodów oraz ściśle formalne przedsta- 
wienie stosunku do Polski, pod względem merytorycznym zaś zapowiedź, 
że nowy senat będzie się starał przeprowadzić sanację finansów własnemi 
środkami a więc z pominięciem Ligi Narodów. 

Bijatyka w Radzie miejskiej Berlina 
BERLIN, 29X (PAT). Na wczorajszem posiedzeniu Rady miejskiej, 

frakcja komunistyczna postawiła wniosek domagający się od magistratu 
berlińskiego, aby poczynił u rządu pruskiego odpowiednie kroki celem 
skłonienia go do anulowania uchwały o odszkodowaniach dla Hohen- 
zollernów. Wniosek nie został poddany pod głosowanie. O diwzajemniając 
się za taki atront ze strony frakcji mieszczańskiej i socjalistów, komuniści 
przy następnym punkcie porządku obrad a mianowicie przy obiorze no: 
wych radców miejskich, rozpoczęli czynuą obstrukcję przy pomocy gwiz- 
dawek, trąbek i bębenków. Posiedzenie musiano na jakiś czas przerwać. 
Po przerwie komuniści poparci przez galerję, w dalszym ciągu starali się 
uniemożliwić wybory. Zebrani wszystkimi głosami przeciw opozycjo- 
nistom uchwalili wykluczyć z posiedzenia najbardziej hałasujących ob: 
strukcjonistów. Komuniści wzbraniali się dobrowolnie opuścić salę obrad, 
tak iż musiano zawezwać pomocy policji, która stoczyła formalną walkę 
z opornymi, używając pałek gumowych. Dopiero późnym wieczórem 
udało się po usunięciu obstrukcjonistów przegrawadzić wyboty. 

|] 

Unja  węgiersko-ru muńska. 
BUKARESZT, 29. X Pat, Z Koloszwaru donoszą: Rumuński mini- 

ster spraw zagranicznych Mitilineu oświadczył jednemu z dziennikarzy, 
że nie może być mowy o węgiersko'rumuńskiej unji personalnej. Nie 
może być również brana poważnie pojawiająca się często na łamach 
prasy idea tryalizmu  węgiersko rumuńsko-jugosłowieńskiego. Możliwy 
jest jedynie traktat na wzór Locarna między państwami południowo- 
wschodniej Europy. 

Międzynarodowy rozkład jazdy 
WARSZAWA, 29.X (PAT). W czasie od 11 do 15-go października 

1926 roku odbyła się w Baden-Baden europejska konferencja rozkładu 
jazdy i uczestnictwa w dostawie wagonów. Uczestniczyło w konferencji 
około 250-ciu delegatów rządów, zarządów kolejowych, przedsiębiorstw 
lotniczych i towarzystw żeglugi różnych państw europejskich. 

Program kancierza Seipla. 
WIEDEŃ, 29 X, PAT. W dniu dzisiejszym gabinet Seipla przedsta- 

wił się radzie związkowej. Kanclerz dr. Ssipel wygłosił przy tej sposob- 
ności dłuższą mowę, w której podkreślił przedewszystkiem konieczność 
sanacji życia publicznego. Dalej kanclerz zaznaczył, że konstytucja 
republiki austrjackiej posiada luki, które przyszły parlament będzie musiał 
wypełnić. Wreszcie kanclerz wyraził nadzieję, iż kwestja urzędaicza będzie 
załatwiona ugodowo oraz w związku z tą sprawą podkreślił konieczność 
stosowania się do ram budżetu, chociaż niema kontroli Ligi Narodów; 

W Brazylji spokój 
LONDYN, 29.X (PAT). Tutejsze poselstwo brazylijskie oświadcza, 

że pogłoski o rewolucji w Brazylji nie zgadzają się z prawdą. 

CZEGEREG=I SSE R ZZO OOO YB TTP OT OTTAWA] 

Otwarcie lińji Kalety.Podzamcze. 
WARSZAWA, 29,X. PAT. Stosownie do rozporząozenia ministra 

komunikacji ogłoszonego N-rze 106 Dziennika Ustaw, na znajdującej się 
w budowie linji Kalety—Podzamcze, otwarty będzie z dniem 1-go listopada 
ruch tranzytowy. Narazie ruch obejmie wyłącznie przejazd pociągów 
węglowych do Gdańska i Gdyni oraz do przystani na Wiśle i jej dopły- 
wach. 
wozu ogólnie obowiązujące, 

Do przewozów tych mają być stosowane taryfy i warunki prze- 

Straż celna zlikwidowana nie będzie. 
WARSZAWA, 29—X. Pat. Wbrew 

doniesieniom niektórych dzienników 
© zamierzonej jakoby przez M-stwo 
Skarbu likwidacji straży celnej na 
pograniczu południowem i zachod- 

niem i zastąpieniem jej oddziałami 
К. О. Р. dowiadujemy się, że żadne 
tego rodzaju projekty w M stwie 
Skarbu nie są przygotowywane; 

  

Nowość! 

Ks. Tadeusz 

Pszczoły 
Cena zł. 

czyli nauka 

Księgarnia Kazimierza Rutskiego, 
Wilno, Wielka 66 poleca: 

Ciborowski 3 
o pszczelem życiu i naturze, 

124 rys, w tekście, z przedmową prof, D-ra 
Jana Wilczyńskiego. Wilno, str. 167. 

7, na papierze kredowym 11.— 

  

wód do ciężkiej alteracji. Bo, co bę: 
dzie Ubywa narodu francuskiego, 
ubywa. Dojdzie do tego, że całkiem— 
wyrmrze, wyginie. A przyrostu jak 
niema tak niema. Początkowo zwa: 
lano wszystko na «system dwojga 
dzieci». Teraz już okazuje się, że 
rdzenna ludność Francji jest zwyre- 
dniała fizycznie. Ztąd ów zanik roz: 
rodczości. Nic bodaj na to nie pora: 
dzi L'Alliance Nationale pour Vac: 
croisement de la population frangai: 
se, Coraz się częściej słyszy, że w 
razie ponownej inwazji niemieckiej 
(ot, tak między np. 1935-tym a 
1940 tym) Francja nie będzie zdolną 
wystawić armji wystarczająco licze: 
R 

ok temu było ogółem ludności 
we Francji nieco wyżej 39 miljonów. 
Obcokrajowców było 10 proc. Na tę 
«mniejszość narodową» rozpładniają- 
cą się znakomicie, jęli Francuzi pa- 
trzeć — z zazdrością. Niebawem zro- 
dziła się myśl: a możeby tak użyć 
tych przybyszów za narzędzie... za- 
ludnienia Francji? Dlaczego by owych 
„obcokrajowców nie zacząć masowo... 
naturalizować? W drugiem, trzeciem 
pokoleniu będą to już rodowici Fran- 
cuzil Owóż i kwitnie obecnie w naj* 
lepsze we Francji: polityka ryczalto- 
wej naturalizacji Głównym  orędo- 
wnikiem sztucznego zaludnienia Fran: 
cji jest deputowany Lambert. Podo 
bno sami przybysze ciążą ku owemu 
naturalizowaniu się, Ma wpływać mie- 

sięcznie niemniej 6000 podań 0 na- 
turalizację. A dodać trzeba, że opłaty 
za naturalizację stanowią dla państwa 
źródło wcale pokaźnego — dochodu: 
Rocznie dochodzi ów dochód do 40 
miljonów franków. Lecz niema słoń: 
ca bez plam. Jak słychać ci naturali- 
'zowani emigranci, zaczynają stosować 
metodę dwojga dzieci albo zgoła... 
zawodzić pokładane w nich nadzieje. 
Wpływ to widocznie francuskiego 
otoczenia. 

— A stosunek Francuzów do 
powojennej emigracji polskiej? Wszak 
teraz we Francji naszych polskich 
np. robotników mnóstwo, 

— Trzeba powiedzieć prawdę, że 
my Polacy nie zażywamy we Francji 
pochlebnej opinii. Mówię oczywiście 
o opinji publicznej — przeciętnej. W 
sferach rządowych i * politycznych 
mówi się o Polsce i Polakach nie 
inaczej jak bardzo... oględnie. Prasa 
francuska też pisze o Polsce i Pola- 
kach... uważnie. Ale t. zw. «szeroki 
ogół»... Dość, że należałoby dołożyć 
najusilniejszych starań aby np. etyka 
była wśród przybywających do Fran- 
cji naszych 'robociarzy — bardziej 
szanowana. 

Natomiast — (tu prof. Władyczko 
ożywił się i rozpogodził) we Wło- 
szech Polak odczuwa na każdym 
kroku niekłamaną sympatję dla jego 
ojczyzny i jego narodu. A..a wie pan 
jaki Polak jest we Włoszech najbar- 
dziej dziś popularny? 

№ 254 1264) 
Z Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 29.X, PAT. Dziś o 
godz. 17-tej w pałacu namiestnikow- 
skim odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem uchwalony zo- 
stał projekt rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej o jednorazowym 
zasiłku dla funkcjonarjuszy państwo. 
wych i osób wojskowych. Projekt 
ten przyznaje funkcjonarjuszom pań- 
stwowym i osobom wojskowym za- 
siłek jednorazowy w wysokości .20 
proc. ich uposażenia płatny w dwuch 
ratach w dniu 15 listopada i 15 
grudnia r. b. Oddrawa do otrzymywa* 
nia powyższego zasiłku wyłączeni są 
funkcjonarjusze państwowi pozosta: 
jący na urlopie bezpłatnym oraz woj- . 
skowi następujących kategoryj: po- 

bierający dodetek służbowy, pozosta- 
jący w stanie nieczynnym bez про- 
sażenia lub z uposażeniem emery- 
talnem. ' 

Następnie Rada ministrów uchwa- 
liła wniosek przedłożony przez mini- 
stra spraw wojskowych w sprawie 
przyznania szeregowym zawodowym 
armji lądowej i floty dodatków służ- 
bowych płatnych miesięcznie w wy- 
sokości następującej w/g kategoryj: 
dla chorążych dodatek wynosić bę- 
dzie 90 punktów, dia sierżantów 
sztabowych—80, dla sierżantów —70, 
= plutonowych—50, dla kaprali— 

Wieczór twórczości Jankowskiego. 
Wieczór literacki twórczości Cz. Jankow: 

skiego w Reducie dn. 31 października o g. 
5 pop. zgromadzi sfery literacko-artystyczne 
Wiina oraz szerszą publiczność, zaintereso- 
waną twórczością literacką znakomitego pi- 
sarzą. 

Program wieczoru barwny i żywy 
przedstawia się następująco; w części pier: 
wszej chór Lutnia pod batutą dyr. Leśniew- 
skiego odśpiewa Polonez es:'dur Chopina i 
i Pieśni Moniuszki — będzie to niejako in- 
trodukcja do właściwego programu literac= 
kiego wieczoru — poczem pp. Limanowski 
1 Wierzyńsui zabiorą głos o twórczości pi- 
sarza. Następnie utalentowana artystka Re- 

duty p. Halina Hohendlingerówna odczyta 

gawędę Jankowskiego «Napoleon w Osz- | 
mianie» oraz kilaa drobnych utworów, mię- 
dzy innemi urywek z pamiętnika <Z dnia 

na dzień» z roku 1915. 
Część drugą wieczoru rozpocznie znany 

artystą Reduty, świetny odtwórca <Głupiego 
Jakóba» Rittnera p. Wacław Malinowski od- 
czytaniem pełnej kolorytu lokalnego <Prze- 
chadzki po Wilnie» Skierki z Mickiewiczem 
recytacją kllku żartobliwych, pełnych hu! 

moru i zacięcia szkieów poetyckich Janko- 
wskiego. Dalej znana artystka Reduty p. 
Hal. Gallowa wypowie piękny poemat liry! 
czny miłosny pisarza z cyklu <Arabeski» ox 

raz parę utworów o głębszym nastroju re: 
fleksyjnym, poczem znakomita śpiewaczka 
artystka opery p. „Wanda Hendrychówna 

odśpiewa «Piosenkę o piosence» słowa Jan: 
kowskiego — muzyka Kratzera oraz kilka 
różnych pieśni polskich i obcych kompozy- 
torów. Na zakończenie usłyszymy poemat 
Jankowskiego p, t. <Quasi una fantasia» 
pełen polotu i brawury z ilustracją muzy. 
czną p. Dziewulskiego oraz «Menuet» do 
kompozycji Paderewskiego w mistrzow. 
skiem wykonaniu przybywającego specjal 

nie z Grodna na wieczór literacki Jankow- 
skiego dyr. Juljusza Osterwy, Przy forte 
pianie dr. Tadeusz Szeligowski, Podkreślić 
należy, iż na wieczorze oba. ny będzie autor. 

Wieczór ten wywołał żywe zainterego- 
wanie wśród szerokieh sfer społeczeństwa 
wileńskiego. В 

$| Nowość wydawnicza! 
$ Opuściła prasę drukarską i znajduje 
Ś się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 

© 

ż 
$ 
e 
$ 
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„Czesława Jankowskiego 

„L czeczotkowej *szkatułkie 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

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

Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 
CENA 5 ZŁOTYCH.        

— Skądże bym mógł wiedzieć! 
— No, to panu powiem. Rodak 

nasz: Paszkowski, 
— Nie przypominam sobie... 
— Nic pan sobie nie przypomni. 

Paszkowski to fabrykant piwa cie- 
szącego się dziś we Włoszech ogrom- 
ną wziętością. Co krok napisy „Birra 
Paszkowski* (Piwo Paszkowskiego). 
Paszkowski nauczył Włochów... 

— Kochać bliźniego swego jak 
siebie samego? 

— Nie. Nauczył pić—piwol Nie 
jest to oczywiście zasługa równająca 
się np. odkryciu nowe gwiazdy na 
firmamencie... ale zawsze! Pan Pasz- 
kowski jest konsulem naszym „hono- 
rowym* we Florencji, A kio jest naj: 
lepszym, najsławniejszym w _ dzisiej: 
szej ltalji chirurgiem? Każdy Włoch 
odpawie: il profesore Potempski, Ma 
znaczyć Postępski. Co piawda dr. 
Postępski nie mówi po polsku zupeł: 
nie, ale ma siebie za Polaka i wszyscy 
go mają za naszego ziomka. Ojciec 
jego był rodowitym Polakiem. 

W Montecatini stanąłem w pol- 
skim pensjonacie. Tak. Z zasady, 

— | profesor pożałował? 
— Przeciwnie. Pensjonat p. Szpa- 

kowskiego mogę każdemu z czystem 
sumieniem polecić. P. Szpakowski 
poznał mnie z najwięksą dziś gwiazdą 
filmową włoską. Ja do niej oczywiś: 
cie po włosku... a ona odpowiada 
mi najśliczniejszą polszczyzną. Pan
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCH ODKICH 

Daniny publiczne i mo- 
nopole, 

W preliminarzu na rok przy- 
# szły. 

Z dochodów, obliczonych w pre- 
4iminarzu na rok 1927 — 28 ogółem 
ma sumę 1,899,252,571 zł., przypada 
na daniny publiczne i monopole 
1,596,867,000 zł, co stanowi 84 proc. 
ogólnej sumy dochodów. 

Preliminarz dochodów z danin 
;, publicznych i monopolów opario na 

taktycznych wpływach, osiągniętych 
w 9 miesiącach 1926 r. oraz na 
przewidywanem wykonaniu budżetu 
iw pozostałych 3 miesiącach tegoż 
roku. Biorąc za podstawę dotychcza- 
sowe wyniki, można przyjąć, że re- 
zultat w daninach publicznych i mo- 
nopolach wyrazi się za cały rok 1926 
okrągło w sumie 1,500,000,000 zł. 
Nadwyżka ponad tę sumę, jaką przy: 

jęto w preliminarzu na rok 1927— 
28, przypasa głównie na 10 proc. 
nadzwyczajny dodatek do danin pu- 
blicznych, na podatek majątkowy i 
na monopol spirytusowy. Dochód z 

, 40 proc. nadzwyczajnego dodatku do 
danin publicznych, wprowadzonego w 
drugiej połowie bieżącego roku, nie 
uwydatnił się jeszcze w tymże roku 
w całej pełni, wobec tego wpływy z 
tego źródła będą w następnym roku 
znacznie wyższe. Na zwiększenie do- 
chodu z monopolu spirytusowego 
wpłynie wprowadzenie pełnego mo- 
nopolu z dniem l-go kwietnia 1927, 
to jest właśnie od początku nowego 
okresu budżetowego na obszarze ca- 
«łego państwa. 

W daninach publicznych zajmują 
pierwsze miejsce co do wysokości 

'  preliminowanego dochodu podatki 
bezpośrednie z sumą 435,400,000 zł. 
w czem podatek przemysłowy 

, wynosi 196.000.000 zł, podatek do- 
„  <chodowy 120000.000 zł. Dochód z 

tęgo ostatniego podatku wykazuje 
stałą tendencję wzrostu: w 1924 r. 
przyniósi on 39000 000 zł., w 1925 r. 
— 61.500.000 zł, a w 1926 roku 
przyniesie okoła 95 000.000 zł. 

Dochód z podatków pośrednich 
obliczono na 126.700.000 zł, z ceł na 
370.000 000 zł., z opłat stenplowych 
na 112.250000 zł. Te ostatnie przyję- 
to z ostrożności w sumie niższej, 
aniżeliby do tego uprawniały wyniki 
w r. 1926, ponieważ nowa ustawa 
© opłatach stemplowych, która wcho- 
«dzi w życie z dniem 1 stycznia 1927 
r. wprowadza w tej dziedzinie znacz- 
"ne zmiany, tak że obecnie nie moż- 
ma jeszcze przewidzieć, jaki one bę- 
<ą miały wpływ na wysokość docho- 

* du z iego źródła. 

W dochodach nadżwyczajnych fi: 
guruje, prócz podatku majątkowego 
w kwocie 95000.000 zł, 10 proc. 
nadzwyczajny dodatek do danin pu- 
blicznych z sumą 62000000 zł. 

Czysty dochód z monopolów 
państwowych przewidywany jest w 
sumie „526000 zł, w czem na 
monopol soli przypada 32 624 500 zł., 
na monopo! tytioniowy 270.000.000 
zł. a na monopol spiryt. 275 400 000 
Preliminarz dochodó « z monopolów 
oparto na faktycznych rezultatach, 
osiągniętych w roku 1926 z wyjąt- 
kiem monojolu spirytusowego, przy 
którym "vw obliczeniu dochodów 
uwzględniono — jak już wyżej za- 
znaczono — okoliczność wprowadze” 
nia pełnego monopolu na obszarze 

| całego państwa. 

INFORMACJE. 

Kredyty zagraniczne w Polsce. 

b Główny Urząd Statystyczny w 
"Werszawie zainicjował ankiety w 
kwestji kredytów towarowych, z ja- 
kich polskie sfery handlowe korzy: 

  

Saowa Gallone figuruje na filmach 
włoskich pod.nazwiskiem swego męża, 
właściciela największej włoskiej wy- 
twórni filmów, lecz jest rodowitą 
Polką. Powiedziała mi swoje imię 
oraz nazwisko panieńskie: Stanisława 
Winiawska, Do. niedawna jeszcze 
wykładał prawo rzymskie na Uniwer- 
Sytecie w Rzymie rodak nasz prof. 
Berger. ; : 

Ale d propos.. Widziałem się w 
Genewie z prof. Zygmuntem Las- 
kowskim... 

— йуе jeszcze! 
— Nawet trzyma się doskonale 

pomimo swoich 80 lat. Ogrom- 

nem _— cieszy się poważaniem 
jako siynny anatom. Wielki to na. 
prawdę uczony. A co za żywotność, 
co za krzepkość ducha i fizycznego 
Qrganiżmu! Proszę sobie wyobrazić, 
że jeszcze w 1918-tym, zorganizował 
na wiasny „koszt... „obserwatorjum 
astronomiczne i odkrył nową gwiazdę 
w konstelacji Aquila. Nazwał ją Nova 
Aquila, lecz w świecie uczonych 
mówią nieodmiennie Orzei Laskow- 
skiego. Doprawdy, może szkoda, że 
poświęcił się anatomj; byłby jako 
astronom zasłynął _ 

— W Genewie, panie profesorze, 
zapewnie „ożywienie 
się polityczną stolicą Świata. 

— Świata jak świata, ałe Europy 
to pewne. Cudzoziemców mnogość 
nieprzebrana. Przed Palais des Na- 
tions gdzie rezyduje Liga przez cały pe 

nielada? Stała S 

stały zagranicą od roku 1024, lub też 
udzielały swoim odbiorcom. Podług *5—50, jaglana 70—80. 
otrzymanych danych najwyższa suma 
towarowych kredytów zagranicznych 
wynosiła w czerwcu 1925 roku 520 
mil. złotych parytetowych. W  iym 
Samym czasie udzielone przez Polskę 
kredyty na wywiezione towary zagra- 
ricę rówie były 146 mil. zł. paryte- 
towych. Różnica na korzyść zagrani- 
cy wynosiła w połowie roku 1925 — 
374 mil. zł, 

W dniu 1 stycznia r. b. kredyty 
zagraniczne za przywiezione do Pol- 
ski towary wynosiły tylko 164,6 mil. 
złotych w złocie. Kredyty udzielane 
przez polskich eksporterów przy wy: 
wozie zagranicznym odbiorcom wy: 
nosiły 99,7 mil. zł. w złocie. Saldo 
naszego zadłużenia wynosiło tylko 
64,9 mil. zł. parytetowych. Jest to 
znaczne uniezależnienie naszego ryn: 
ku pieniężnego od zagranicznych 
wierzycieli. 8 

Podatek obrotowy w hurcie 
1 proc. obowiązywać będzie 
dopiero od 1 stycznia 1927 r. 

Pan minister Czechowicz ošwiad 
czył delegacji kupców, iż rozporządze- 
nie o obniżeniu podatku obrotowego 
dla handlu hurtowego z 2 proc. na 
1 proc. opublikowane zostanie w 
najbliższych dniach. 

Rozporządzenie to jednak wcho- 
dzi w życie dopiero z dniem 1 
stycznia 1927 r. i obowiązywać bę- 
dzie jedynie w stosunku do przed 
siębiorstw prowadzących prawidłowe 
książki handlowe. 

W. razie stwierdzenia jakichkol- 
wiek uchybień w prowadzeniu ksiąg 
przedsiębiorstwa takie wyjęte zostaną 
z pod prawa © ulgowym podatku 
obrotowym. 

Sprawa zaś ryczałtowania podatku 
obrotowego dla drobnego kupiectwa 
załatwiona zostanie po porozumieniu 
się z przedstawicielami drobnego ku- 
piectwa, konferencja których zostanie 
zwołana przez ministerstwo skarbu 
w najbliższych dniach. 

Nowe kredyty dla kupiectwa. 
W dniu 26 b. m, przedstawicieje naczel: 

nej rady zrzeszeń kupiectwa polskiego przed - 
stawili ministrowi skarbu, p. Czechowiczowi 
postulat wyznaczenia na potrzeby życia go- 
spodarczego, zrzeszonego w aparacie spół- 
dzielni kredztowych, % miljonów na kredyty 
krótkoterminowe z finansowych zasobów 
pocztowej kasy oszczędności. Decyzja uza- 
leżniona jest od wniosku w tej mierze P. 
K. O., której prezes, p. E. Szmidt, odniósł 
się przychylnie do inicjatywy naczelnej rady 
zrzeszeń kupiectwa polskiego. Wobec tego 
oczekiwać należy upoważnienia dla P. K.O, 
ze strony p. ministra skarbu do swobodnego 
przeprowadzania operacji czynnych na pod- 
stawie planu kredytowego, który na czele 
przewidywać będzie uruchomienie kwoty 5 
miljonów na rzecz spółdzielni kredytowych, 
zgodnie z wnioskiem nączelnej rady zrzeszeń 
kupiectwa polskiego. 

Wskufek całorocznej organizacyjnej pra: 
cy naczelnej rady kupieciwo polskie ze 
wszystkich dzielnic — zwłaszcza średnie i 
drobne—poparło spółdzielczy ruch kredyto- 
wy, wchodząc do instytucji, zrzeszonych w 
unji związków spółdzielczych w Polsce. Ku- 
piectwo to będzie teraz w możności korzy. 
stać z kredytów w ramach powyższych, a 
operowanie iańszym kredytem, 0 ile akcja 
byłaby rozszerzona, powinno wpłynąć na 
potanienie wymiany, a tem samęm zmniej- 
szanie drożyzny. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 29 

października rb. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 40—42 

zł, za 100 kig., owies (kompletny brak), jęcz 
a browarowy 44 — 46, na kaszę 39 — 

41, otręby żytnie 23 — 24, pszenne 24>—26, 
ziemniaki 7.50—8.00. Tendencja zwyżkowa. 
Brak dowozu | 

Mąka pszenna amerykańska 9095 (w 
hurcie), 100-105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80—90, 60 proc. 60—70, 70 proc. 
50—55, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 70-80, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc. 55—60, 60 proc, 
50—55, razowy 35 — 40 gr. z4 1 kg. 

Kasza manna amerykańska 150 160 gr. za 
1 kg, krajowa 110—120, gryczana cała 70-80, 

dzień stoi ttum i gapi się. Ameryka- 
nie,—rodacy Wilsona! — chodzą jak 
pawie.. Taki honor! Język angielski 
wszędzie, a fuaty tak i toczą się i to- 
czą.. do kieszeni szczęśliwców ge- 
rewczyków. 

— Ja myślę! й 
— Drożyzna wielka. Nie dziw. 

Gdzie panuje funt angielski tam... na: 
wet frank Szwajcarski nie wiele zna- 
czy. Płaciłem w skromnym Hotel de 
I'Ours przy rue de i'Arquebuse za 
pokoik pięć franków.., 

— Nie dużo. 
— Tak. Ale pięć franków to do. 

lar a dolar 9 złotych, Skromny obizd, 
skromne śniadanie bez mała 2 dolą- 
ry. Kurs dorożką pół delara. Składy 
i sklepy przepełnione towarem pro- 
wenjencji 'szwajcarskiej. Nikt nic ze 
Szwajcarji nie sprowadza. Za drogo 
„kalkuluje się* przy wysokiej szwaj- 

carskiej walucie. Nawet czekolada 
szwajcarska zagranicę nie idzie. Za 
droga. Fabryki pracują—jaknajmniej. 
Często po 3—4 dni w tygodniu. 

— Raj na ziemil 
— Nie bardzo. Oto np. jest nad 

Lemanem miasteczko St. Gingolph:. 
Przecina je rzeczka. Po tej stronie 
zwajcarja, po tamtej Francja. Po 

stronie francuskiej robociarz pracuje 
6 dni w tygodniu a zarabia faktycz- 
nie tyle, co robotnik szwajcarski pra: 
cując 3—4 dni. Tu i tam—niedosta- 
tek, bieda. Nie przynoszą szczęścia 

sS“E 0 WZO 

żywe 440-450, śnięte 370—380, sielawa 280— 
320, wąsacze żywe 440-450, sniete 370—380, 
węgorze 400 — 450, płocie 180—200, drobne 
100—130. 

Drób: kury 200—500 gr. za sztukę, kur- 
częta 150—1890, kaczki 300-600, bite 300— 
400, młode 200—250, gęsi żywe 1000—1200, 
bite 600—800 gr. za sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
29 października 1920 r. 

Dewizy i waluty: 

przecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczak 

„, Mięso wołowe 140 — 150 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie 130—160, wie« 
przowe 230—250, schab 270—289, boczek 
270—280, 

Tłaszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 — > 
4.00, Il gat. 320 — 350, i oaiódoca GRE EE EZ MPA o czem w nieutulonym 
450480, sadio 380—400 Dolary 8,99 901 8,97 2 > S je P Ay Ak, NIEDA Holandja 25865 361.55 35075 OE drogich nam zwłok odbędzie się jutro 

8 ondyi: . у . i Ё tana 150--180, twaróg 50—60 za 1 kg, Ronda 90 02 = w niedzielę 31-g0 b. m. o godz. 
ser twarogowy 100 180, masto niesos 28.28 2835 2821 z mieszkania przy 
lone 520 — 580, solone 450 — 480, desero: POR я, 2672 268 2666 : 

i u 1 adi Szwajcarja 17400 17443 17357 
War wa: jade SL > za 1 kg. Wiedeń EO sh e cbuin=ś ao 10 (Ea JH = Wlochy 3965 3975 3955 na walnem zebraniu w wilnie delega- 

ietruszka 5—10 (pęczek i[0=15 gr. Gozda o MACA zza © «łów 14 siu cėchiė dniu 25 paź pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. Stozholm 241,30 241.90 _ 240,70 drstu cechów w dniu 25 paź: za 1 kg, bruklew 8 — 10, ogórki 250. — dziernika r.b. postanowił jednogłoś: 
400 gr. za 100 szt. groch 50 — 60 gr. Papiery wartościowe. nie celem wznowienia nici dawnej za 1 kg., fasola 50 — 60 gr. zal kg, 
kapdstą wieża 1U--I5 на 3 рт kalafiory Pożyczka rem (w złotych 643,50 

wisjowa > 
tradycji, oraz w myśl intencji i zgod- 
nie z niezapomnianą działalnością RE 50 za sztukę, pomidory 50 — 60 га 5 AGS S AE : ы 

Е.Ошосе: jabłka 40—60 gr. za 1 kg., gru: PF pożyczk, konw, e T. ma J. mag 5 3 ił szkole 
szki 50—80, śliwki 60—100. —proc, listy zast. ano „Imienia ś.p. J. Montwiłła*, 

Cukier kryształ 130-135 (w hur), 135-140 Ziemskie przedw. 38,50 38,15 — Obecnie do szkoły tej uczęszcza 
przeszło 150-ciu uczni, dla których 
organizują się działy: stolarski, rzeź- 
biarski, ślusarski, krawiecki, ogrodni- 
czy i malarstwa pokojowego, szkoła 
zaś posiada tylko jedną salę w przy- 
bliżeniu na 50 uczni. 

Wobec powyższego zarząd zwłąz- 
ku cechów zwrócił się w dniu wczo* 
rajszym do T-wa Popierania Pracy 
Społecznej im. Stanisława i Józefa 
Montwiłów w Wilnie z prośbą o 

moz Rz 155 (w hurcie), 170 (w GIEŁDA WILEŃSKA 

3 Ryby: liny RA = Notowania w dniu 29 października r.b 
za 1 kg., szcziipaki żywe -370, śnięte ted 

280—300, okonie żywe 420.450, śnięte 300— El 2 SA Ja 
320, karasie żywe (brak), šnicte (brak), MUDE zale: ST 
karpie żywe 300-320, śnięte 250—260, leszcze Ruble srebrne: — 2.80. 

  

W nocy na 29-go października po długich cierpie. 
niach zmarł nasz ukochany mąż, ojciec i dziad 

Eljasz 

   

    

    

  

P. : 

Lipski 
żalu zawiadamia Rodzina. 

12 w południe 
ul. Popławskiej 29. 

Poświęcenie pomnika po- 
ległym żołnierzom na Rossie 

Szalejąca na terenie Wileńszczyzny 
przez 6 lat bez przerwy zawierucha 
wojenna pozostawiła swe pamiątki w 
postaci gęsto rozsianych wśród na. 
szych lasów i pól mogiły żołnierzy 

wszelkich arimij i narodowości. 
Niemai każda piędź ziemi naszej 

przesiąknięta jest krwią Bohaterów, 
który złożyli w ofierże swe młodo- 
ciane życie wśród krwawych bojów 
za Matkę Ojczyznę. 

Prawie każdy kąt kryje w sobie 
naszego żołnierza, który mężnie sta. 
wał w obronie niepodległości Polski, 

Pamięć o tych, 
którym w znacz. 

      

"KRONIKA 
SOBOTA 

30 Das Wsch. ze, o g. 6 m. 25 

  

Zenobjusza, Zach, si. a g. 4 m 14 
Jutro 

23 po Św.N. 

KOŚC'ELNA 

— (l) Poświęcenie kościoła w 
Smorgoniach. Onegdaj J. E. ke. 
Arcybiskup Jabłrzykowski dokonał w 
Smorgoniach poświęcenia nowood- 
budowanego kościoła. W  Smorgo- 
niach J E. ks. Arcybiskupa powitała 
delegacja od społeczeństwa poiskie- 
go, białoruskiego, żydowskiego i in: 
nych. 

URZĘDOWA. 

— (i) Podziękowanie m. spr. 
zagranicznych za przyjęcie dzien: 
nikarzy Czechosłowackich. Mi: 
nisterstwo spiaw zagranicznych wy: 
stosowało da Urzędu Wojewódzkie- 
go podziękowanie za pomoc ókaza* 
ną przy przyjmowaniu wycieczki 
„czechosłowackich dziennikarzy, pro- 
sząc jednocześnie województwo o 
wyrażenie w imieniu M,.S,Z  podzię- 
kowanie instytucjom i osobom, któ- 
re swoją pomocą przyczyniły się do 
uświetnienia przyjęcia powyższej wy- 
cieczki na terenie Wołewództwa. 

— (t) Wyrazy kondolencji z po- 
wodu zgonu $.p. Marjana Dubiec- 
kiego. *ojewoda Wileński p. Wła- 
dysław Raczkiewicz na wieść o zgo- 
nie Marjana Dubieckiego wystosował 
na ręce syna 2mariego depes:ę nasię- 
pującej treści: „Tadeusz  Dubiecki 
Kraków. Z powodu zgoriu ojca pana 
ś.p Marjana Dubieckiego przesyłam 
wyrazy głębokiego żalu i serdecznego 
współczucia. Do powszechnego hołdu 
u trumny członka Powstańczego Rzą: 
du Narodowego a przyjaciela Dykta- 
tora Traugutta dołączam wyrazy huł: 
du z bliskiej jego sercu Ziemi Wi- 
leńskiej.* 

— (i) Z czynności wileńskiego 
Urzędu Miar i Wag. jak wynika 
ze sprawozdania kwartalnego z czyn- 
ności Wileńskiego Urzędu Miar w 
trzecim kwartale r. b. na terenie wo« 
jewództwa wileńskiego sprawdzono 
6.220 narzędzi mierniczych, dokonano 
rewizji 844 miejsc obrotu publicznego, 
spisano 226 protokułów za przekro- 
czenie przepisów o miarach i narzę: 
dziach mierniczych orsz wytoczono 
106 spraw sądowych o przekroczenie 
tychże przepisów. 

ani waluta minima ani waluta maxi. 
ma. Wart pałac Paca. 2 

— A swoją drogą, — odezwałem 
się — gdy tak przez Genewę prze- 
plywają teraz miljony walut'o wyso: 
kim kursie, musi się miasto bogacić, 

— Temu nie przeczę—rzekł prof. 
Władyczko. I niech pan jeszcze doda, 
że szwajcarzy genewscy Są to ludzie 
niesłychanie oszczędni. O takiem li- 
czeniu się z każdym groszem ludzie 
u nas pojęcia nie mają. 

Zamilkiiśmy, 
— Zapomniatem— rzekł pr. f. Wła: 

dyczko—zaznaczyć, że Genewa wy- 
specjalizowała się ostatniemi czasy w 
eksportowaniu na cały Świat filmów 
niemoralnych, nie wyrażę się zbyt 
ostro, nazywając je pornograficz- 
nemi... 

— Panie profesorże|—przerwałem 
śpiesznie. Niech mi pan profesor o 
tem nie mówi! O tem ja przecie nie 
napiszę ani słowa w gazecie. 
е — Nie wąipię, nie wątpięl. po- 
twierdził profesor. 

Ijął mnie z kolei wypytywać, co 
się tu u nas działo i stało w Wilnie 
podczas nieobecności jednego z naj- 
milszych i najruchliwszych w naszym 
światku ludzi, umiejącego przedziw- 
nie łączyć głęboką uczoność z nieo- 
cenionemi zaletami A. 

GRU 

eH 

    
SAY lokalu w domu przy 
ul. Ad, iewicza Nr. 6 dla pomie- 

SAMORZĄDOWA. nionej szkoły, prowadzonej Fdkz 
—4(6) Nowa komisja rewizyj- Wileńskie T-wo Artystów Plastyków. 

*na przy sejmiku Wilensko Troc- 

j nej mierze za- 
, wdzieczamy 

||) wolnošė naszą 
jj) —to dług, któ- 

| rego spłaty słu. 

  

kim. Sejmik Wileńsko Trocki na o* WOJSKOWA | sznie uczucie 
statniem swojem posiedzeniu po wołał — (0) Reklamacje w sprawie | wdzięcznościod 
nową komisją rewizyjną, w skład poborowych. W czasie powoływa- | Społeczeństwa której weszli p.p. Wincenty Łuczyń- Nia poborowych do służby w wojsku 
ski, sędzia Sądu Okręgowego, Mich. Stałem zachodzą wypadki, że powo 
Święcicki, członek sejmiku, dr Ody- łani, względnie ich krewni, po otrzy- niec, inż, Kiełczewski i Sienkiewicz, maniu karty powołania do stawienia właściciel majątku Czerwony Dwór. Się w wyznaczonym oddziale, wno- 

MIEJSKA szą wszelkiego rodzaju podania. do 
: władz administracyjnych i wojsko- — Kontrola nad d iałalnością wych z dołączeniem otrzymanych kait Wileńskiego Komitetu do walki hc aw RAK „eńskiego Komitetu do wa'XI powołania, uchylając się w ten spo: z lichwą 1 spekulacją. W dniu sób od stawiennictwa w wyznaczo- wczorajszym 29 bm. ż polecenia p. nym terminie. Jak nas informują, po- Komisarza R ądu na m. Wilno do- siepowanie takle nie jest zgodne z konano kontroli nad działalnością istniejącemi przepisami i dla powoła- Komitetu Obywatelskiego do walki Z nych pozostanie bez rezultatu, wobec lichwą i spekulacją. Z ramienia Ko- czego winni bezwzględnie stawić się misarjatu Rządu zostali wydelegowani w wyznączonych im oddziałach pod 

urzędnicy tegoż Komisarjitu p. Strze- rygorem skutków prawnych, przewi- miński i p. Wulc, którzy zbadali stan dzianych w art. 115 Ustawy o powsz. rachunkowości i skontrolowali dzia- obow. służby wojskowej. Zwrócenie łalność Komitetu. == doręczonej poborowemu karty powo- Jednocześnie pioszeni jesteśmy © łania może nastąpić w jednym tylko zaznaczenie, iż osoby zainteresowane wypadku, przewidzianym w 8 443 
w tej sprawie mogą się zwracać, Ce: rozporządzenia wykonawczego do lem zasiągnięcia informacji i t. p. W ust, o powsz. obow. służby wojsko- godzinach urzędowych do wyżej wy- wej, t. j, z powodu stanu zdrowia, 
mienionych urzędników do_ lokalu stwierdzonego przez lekarza powiato- Komisarjatu R:ądu przy ul. Żeligow* wego lub urząd zdrowia publicznego. skiego. 

SZKOLNA. Z UNIWERSYTETU. 
— (0) Gry i zabawy w |szko: — Prom : i 

łach średnich. Władze szkolne wy: 30 b. m. o gada. rej Is Auli 
dały nowe rozporządzenie w sprawie Kolumnowej Uniwersytetu odbędzie 
zmian w systemie prowadzenia gier się promocja na doktora wszechnauk 
i zabaw ruchowych w szkołach. We- lekarskich p. Stefanji  Neumanówny. 
dług tego rozporządzenia, liczba go: Wstęp wolny. : 
dzin, poświęconych na gry i zabawy 
w państwowych szkołach średnich i 

O: określa Sobótka*. Dziś Pol 
się na 8 godz. tygodniowo, w szko- — -50 „ Dziš, w sobotę Polskiego Towarzyst 
Iech zaś o więcej niż 10 oddziałach dn. 30X r. b. w Ognisku“. Akade- Grobami, ZEE 
na 10 godz. tygodniowo. Gry te o- mckiem tradycyjna „Sobótka*. Do Komitet wierzy w ofiarność spo- 
dbywać się bądą przez kwiecień, maj, tańca przygrywa trio akademickie. łeczeństwa, które swojemi datkami czerwiec, wrzesień i październik, a Wstęp dla członków Br. Pom. oraz tmożliwi ostaieczne ukończenie prac dyrekcje szkół dnać będą o to, by WDrowadzonyčh gości. Początek o przy wzniesieniu poranika-mauzoleum 
zajęcia, jakie odpadną wskutek nie: g. 10 ej. na Wileńskim cmentarzu Rossa i przez pomyślnych warunków atmosierycz. . — Praca nad V-:ym Tygo- to Samo spłaci dług wdzięczności nych, były przen'esione na dnie po: dniem Akademika. Przygotowa- względem tych, z których bohater- godne. nia do V go z kolei Tygodnia Aką- Skich mogił wykwiił niejako kwiat — () Szkolnictwo powszech- demika czynione są z największym Wolności Ojczyzny naszej, a z nią ne m. Wilna, Od chwili rozpoczę- pośpiechem. W biurze Komitetu na. Wilna i Ziemi Wileńskiej, 
cia się roku szkolnego większych szego w lokalu B-ci Jabikowskich - zmian w szkolnictwie powszechnem wre praca. Czynności podzielone S D) 
nie zaszło. Z dwudziestu nauczycieli, między Sekcje, Każda z nieh ma 
k'órzy zostali odkomendorowani na quantum studentów zajmujących się . ZEBRANIA I ODCZYTY 
prowincję, siedmiu w myśl zarządze- poruczonemi im przez Komitet fun- — Posiedzenie Wil. T-wa 

Historycznego. W niedzielę dnia 
b. m. o godzinie 11 rano odbę- 

niu inspektoratu wróciło do Wilna. kcjami. 
Zwinięta została szkoła Nr. 29 Na całość Tygodnia złożą się: 1-0 31 D. ! 

(na Antokolu) wskutek skomasowania Loterja fantowa, 2-0 Zakładanie Kół dzie się w lokalu Seminajum Histo. 
jej ze szkołą Nr.-46. W lokalu opróż- Przyjaciół Akademika, 3-0 Imprezy tycznego (Zamkowa 11) posiedzenie 
nionym uczą się obecnie dziewczynki. Propagandowe i dochodowe. Wileńskiego Oddziału Towarzystwa 

Na ogół inspektorat, szkół po: Ad primum: Uzyskaliśmy już dro. Historycznego. 
wszechnych dąży do zupełnego zii- gą kupna i darowizn do 10.000 _ Na porządku dziennym: 1) odczyt 
kwidowanią wieczornych zajęć pwa- fantów. Z bardziej wartościowych wy. Prof. D-ra K. Chodynickiego p, t. 
żając fo za objaw niepożądany. „ mienić da się: konia, rowery, krowy, „Legenda o  Franciszkanach Wileń- 

W roku obecnym przybył nowy, kompletny aparat radjowy — co kto Skich*; 2) Dyskusja. 
ładny lokal szkoły Nr. 30 przy ulicy woli — nieco nierogacizny, amator. oście mile widziani, 
Dobrej Rady oraz buduje się duży skie aparaty kinematograficzne, nese.  — Odczyt Ks. prałata A, Kwiat- 
gmach, obliczony na 7 kłas i 13 od: sery, serwisy, bal nawet oryginalny kowskiego p. i. „gospodarka komu. 
działów przy ul. Szeptyckiego róg odkurzacz elektryczny, nistyczna w Bolszewji i jej skutki“, 
Rydza Śmigłego. W dniu 2go listopada nastąpi Odbędzie się w sobotę 30 b. m. w Ze wszystkich dzielnic Wilna naj: uroczyste otwarcie wystawy fantów. Sali Śniadeckich o godz. 7-mej, w. gorzej przedstawia się Antokol, gdzie W otwarciu udział wezmie Komitet „, Treść odczytu niezmiernie ciekawa 
koniecznie musi powstać odpowiedni in corpore i zaproszeni przedstawi- obejmuje między iunemi: początek re- 
dla szkoły lokal. Daje się też odczuć ciele prasy. wolucji 1917 r, reforma ustroju sta- 
bardze brak nowych map Polski. Ad secundum: w Wilnie i na pro- TEgo na komunistyczny, bolszewicka 

Sieć szkolna obliczona według wincji werbuje się członków do Ko: reforma rolna i wpływ jej na wieś, 
spisu dzieci z roku 1922, a więc mitetu akademickiego. Na prowincję bolszewizm w Polsce i t. d, 
stworzona na podstawie danych dziś wyjechali już celniejsi działacze nka. _ Osoba Sz. Prelegenta, jako na- już w wielu miejscach nisaktualnych demiccy dla przygotowania organi. Ocznego świadka, b. więźnia sowiec- 
nie wszędzie odpowiada rzeczywi. zacji «Kół Przyjaciół Akademika» kiego daje największą gwarancję 
słości - (Członkowie wspierający wnoszą Wattości odczytu—100 przezroczy iiu 

Jeżeli będziemy mówili © szkołach składkę roczną w sumie 25 żł,, czł, Struje odczyt. 
przeznaczonych dla mniejszości na- ciożywotni — jednorazowo zł. 250). Część dochodu przeznaczona jest 
rodowych, to mamy ich w Wilnie, Ad tertium: Imprezy propagan. Na bibijoteki ruchome dla młodzieży. 
prywatnych; żydowskich 35, rosyjską dowe i dochodewe obejmą widowi- Następne odczyty odbędą się: w nie- 
1, francuskich 4, niemieckich 1, litew. ska uliczne, pochody manifestecyjne, dzielę 31 b. m. o godz. 12—45 min. 
skich 4 i białoruskich 1. mecze sportowe, wreszcie «Czarną w Ognisku Kolejowem, a o godz. 

— (i) Szkola rzemieślnicza w Kawę z tańcami w Pałacu Reprezen- 8-mej w. w Sali Sokoła i wreszcie w 
Wilnie im. ś.p. Józefa Montwilła. tacyjnym». O tem — później. poniedzialek 1-go listopada o godz. 
Związek cechów w, Wilnie, nawiązu: Codziennie zgłaszają się do pracy. 12—45 min. w Sali Miejskiej. Bilet 
jąc do Szczytnej tradycji dawnej dziesiątki zkademików. Z dziesięinika- można nabywać przy wejściu. 
szkoły rysunkowej ufundowanej przez mi na czele przystępują do powie- — (x) Z posiedzenia Komitetu 
ś.p. Józefa Montwiłła, która mieściła rzonych sobie zajęć. Zazuaczamy, że obchodu 200 lecia zgonu św. się w gmach przy ul. Adama Mic- praca w Tygudniu Akademika siano- Stan. Kostki. W dniu wczorajszym, 
kiewicza Nr. 8 i która w swoim cza- wi bezwzględny obowiązek każdego w godzinach popołudniowych w mie sie wywarła dodatni wpiyw na roz. studenta Uniwersytetu, szkaniu archipresbitra prof, ks. МИ wój naszego rzemiosła wileńskiego, kowskiego odbyło się posiedzenie 

wymaga. Spla- 
m ten dług 

., wdzięcznej pa- 
mięci dla Bohaterów naszych, done: 
łych w walkach o wyzwolenie Wilna, 
Filja Wileńska Polskiego Towarzy: 
stwa Opieki nad Grobami Bohale- 
rów powzięła myśl wzniesienia pom- 
aa. na cmentarzu Ros- 
sa, gdzie spoczywa tak znaczna il 
naszych Bohaterów. а 

Myśl ta została już w znacznej 
mierze zrealizowana. Pomnik-mauzo- 
leum już wzniesiony. By jednak cał- 
kowieie go wysończyć i odpowiednio 
uporządkować to miejsce wiecznego 
spoczynku najlepszych synów Oj- 
ze potrzebne jeszcze są znaczne 
rodki. 

Dnia 2-go listopada r. b. odbędzie 

cenie pomnika; uroczyst przed : zystość tę po- 

fsza Święta o godz, 9-ej ran: 
kościele Św. Jana + poległych NF Po ukończeniu Mszy Św. wyru- szy z kościoła o godz. 9.45 procesja żałobna z udziałem wojska, delegacji stowarzyszeń i szkół na cmentarz Rossa, celem wzięcia udziału w po- święceniu pomnika mauzoleum. Po- ask jaknajliczniejszy udział 

zeń, organi ii szkolne ganizacji i młodzieży 

dniu tym odbędzie się w ca: łej Polsce kwesta na upor dkowani AKADEMICKA. mogił poległych Bohattów. Kwestę tę organizuje również Filja Wileńska 

się urocz,ste odsłonięcie i poświę- - 

—



Aresztowanie komunisty - szpiega. 
Organa policyjne w  Postawach 

aresztowały groźnego komunisty i 
szpiega sowieckiego niejakiego Waj- 
nera Tobjasza, Jak nas iqformują, 
Wajner był głównym łącznikiem mię- 
dzy Sowietami, a miejscowymi <hurt- 
kami». Zadaniem jego było  dostar- 
czanie «hurtkom» rozkazów i pienię- 

dzy z Moskwy. 
Niebezpiecznego szpiega Wajnera 

władze policyjae osadziły w dniu 
wczorajszym w więzieniu na Łukisz- 
kach. 

W związku z powyższem zaaresz- 
towano jeszcze około 8-miu osób. 

"Kto dziś powinien stawić się do komisji prze- 
meldunkowej, 

Do 1! Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Ruznickiej Nr 5, 7, 9, 11, 1, 3 (Niemiecka 
37), Niemieckiej _ Nr 20, .29,,., 31 i 
33, Jatkowej. Nr 20. 

Do Il Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Horodeiskiej Nr 29, 31 1-33, Haiowej Nr 1, 
3,5, 7, 9, Wiśniowej Nr 11, 13, 141 16, Po- 
Jeskiej Nr 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33 | 44, 35, 37, 42, Horedelskiej Nr..35, 37, 
Sygnałowej Nr 1, 3, 5, 7,91 11, Stalowej 
Nr 2, 4, 6, 8, 10 i 12. 

Do lil Komisarjatu, mieszkańcy ulic 
Ludwisarskiej Nr 2, Wileńskiej Nr 13, 15, 
17 | 19, 21 i 23, Tatarska Nr 13, zauł. Do: 

broczynnego Nr 1, 3. 
„Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 

Wiłkomiorskiej Nr 85 do ulicy Strychar- 
skiej, Lwowskiej Nr 32, 34, 36, 38 i od 42 
do 54 włącznie, 

Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Dobrej Rady Nr 2, 4, 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24 i 26, zauł. Dobrej Rady 
cały, Legjonów Nr 80, 82, 84 i 86, Malinot 
wej nr 9, 11, — 10i 12, Karnej — cała le 
wa strona. 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Zarzecza od nr 14 do 30 włącznie, Młyno: 
wej nr 121 14. (t) 

E 2 Alkis i AZT POR CZZEIAT TY "WA WOW PEEK FE ŻYCIE ZOO RAZOWA 

Komitetu organizacyjnego uroczysto: 
Ści uczczenia 200lecia zgonu św. 
Stanisława Kostki. W posiedzeniu 
tem wzięło udział cały szereg przed- 
stawicieli władz duchownych, rządo- 
wych, samorządowych i organizacji 
społecznych. jako dzień uroczystości 
ustalono 13 listopada rb. W dniu 
tym odbędą się nzbožėnsiwa po 
wszystkich Kościołach w Wilnie i na 
prowincji, Pozatem urządzone  ędą 
w poszczególnych organizacjach : po- 
ecznych prelekcje o Św. Stan!s'awie 
Kostce: 

RÓŻNE. 
Stowarzyszenie Kupców i 

Przemysłowców Chrześcijan po- 
daje do wiadomości, iż od g. 9—11 
rano sekretarjat załatwia sprawy po- 
datkowe, oraz związane ze sprowa- 
dzeniem towarów zagranicznych, na: 
tomiast od g. 5—8 wiecz. udziela 
porad prawnych. Tel. 10—30. 

— Роехо-Копсег!. W  Ofcer- 
skiem Kasynie Garnizonowem ulica 
Mickiewicza 13 dnia 7 listopada o 
godz. 8-ej wieczorem odbędzie się 
Poezo-Koncert artystki dramatycznej 
Wandy Modzelewskiej. Wspaniały 
program obejmuje szereg arcydzieł 
nteratury oraz przezabawne топо- 
logi, typy i zdarzenia. Bilety do na- 
bycia w miejscu. 
SĘ — (O Teoretyczne egzamina 
dla szoferów. We wtorek 2 XI r.b, 
o godz. 7 wieczorem odbędą się w 
Urzędzie Wojewódzkim teoretyczne 
egzamina szoferskie. . > 

Ze względu na wzrastającą wciąż 

ilość autodorożek wzmaga Się гаро- 
trzebowanie na szoferów, wobec cze- 

go powstało, w Wilnie szereg kursów 
szoferskich dających gwarancję, #6 

po otrzymaniu dyplomu i prawa jazdy 

abiturjenci tych kursów znajdą po: 

W celu konkurencji. 
«Wyzwolenie» zaniepokojone ostat- 

niemi postępami białoruskiej włoś: 

cianskieį Hromady, na ostatnie m swem 

posiedzeniu powzięło uchwałę zorga» 

nizowania jaknajwięcej swoich sekre- 
tarjatów na prowincji | : 

W pierwszym rzędzie mają po 

wstać takie sekretarjaty w Słonimie, 
Opsie, Nieświeżu. Bohdańowie i 

Oszmianie. 

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

sztuka T, Rittnera <Głupi Jakób» z wysię- 
pem M, Malanowicz:Niedzielskiej. Sztuka ta 

przyjęta przez prasę i publiczność niemal 

entuzjastycznie, niebawem zejdzie z repertu» 

aru z LEAR lių do Warszawy p. 
Malanowicz Niedzielskiej. 

A Widowiska szkolne. Zgodnie z ży- 

czeniem. władz „szkolnych, pierwsza popo- 

łudn'ówka, wyłącznie dla uczącej się mło- 

dzieży odtędz!e się dziś o g. S'ej pp. na 

której dane będą <Damy i huzary»; druga 
zaś w riedzielę dn, 7:g0 listopada о в 12 
m, 30 w południe na której ukaże się «Klub 

kawalerów»—M. Bałuckiego. 
— Repertuar świąteczny. Repertuar 

świąteczny w Teatrze Polskim będzie nader 

urozmaicony. W niedzielę 0 g. 4 ej pp» gra: 

na będzie krotochwila W. Rapackiego «Papa 

się żeni» (ceny najniższe), w poniedziałek 

zab również o godz. 4'ej pp. rekordowy 

«Urwis>—Katerwy. я SS 

E Wieczorem w niedzielę <Głupi Jakób> — 

Riftnera, w poniedziałek zaś wiecz. «Bitwa 

pod Vaterloo> —Lenguel'a. 

galas ES ii kierownictwo łeat 

I świetnej krotochwili Ruszkowskiego 

7 «Wesele Fonsia». 
— Dzisiejszy występ K, Niewiarow- 

skiej w Teatrze <Reduta». Dziś na scenie 
Teatru «Reduta» wystąpi znakomita artystka 

bitniejszych sił zespołu swego Teatru. Po 
raz pierwszy ukaże się w Wilnie ostatnia 
nowość repertuaru barwna i melodyjna ope* 
retka W. Kolio «Lady Chic» obfitująca w 
nadwyraz zabawne sytuacje, ewolucje i tań. 
ce. opada iwa K. Niewiarowska, Czer- 
niawska, Łaszczyk, Kosifiska, Horski, Mali- 
Kozy Szarkowski, Staszyński, Sujtma i 
inni. 

Orkiestra pod dyrekcją znanego kapel. 
mistrza Piotra Siroty. Obramowanie scęnicz- 
ne AE projektów art. mal. Galewskiego. 

Akt Il uzupełnia wkładka Julicza p. t, 
«Serca» w wykonaniu ccłego zespołu. 

Początek o g. 8 m. 15 wiecz. 
Drugi i trzeci występ operetki K, Nie- 

wiarowskiej odbędzie się w niedzielę i po: 
niedziałek. Bilety na wszystkie przedstawie: 
nia są do nabycia w biurze podróży <Or- 
biss—Mickiewiczą 11, w dnie zaś przedsta- 
M od g, 3'ciej pp. w kasie Teatru «Re. 
luta>. 

WYPADK? ! KRADZIEŻE, 

— Oj ci szoferzy., Dn 29 b. m. tak- 
sometr Nr 8 prowadzony przez szofera na- 
zwiska którego nie ustalono, najechał na 
dorożkę Nr 499, powożorą przez Jana Bu. 
kowskiego (Lipowa 36), wskutek czego do- 
rożka została rozbita. 

— Kradzieże, W aocy na 29 b. m. 
nieznani sprawcy przy pomocy podkopu do 
obory skradii dwie krowy, na szkodę Ra- 
cheli Prówskiej (w. Podkopcowe Nr 12). 

— W nocy na 28 b. m. skradziono z 
obory krowę na szkodę A. Jachowiczowej 
(Wilcza Łapa 4). 

Wszczęte natychmiast dochodzenie usta- 
liło, iż sprawcy kradzieży, nazwiska których 
nie ustalono, zabili k'owę na posesji Nr 30'a 
Ko ul. Lipówka i sprzedali mięso paserowi 
ckowi Winikierowi. Całą tuszę oraż skórę 
krowy odnaleziono u Winikiera, którego 
aresztowano, 

— Podrzutek. Na klatce schodowej 
domu Nr 23 przy ul. Węglowej znaleziono 
dziecko płci żeńskiej w wieku około 4 ty- 
godni „BrZY którem była kartka w języku 
żydowskim. 

Podrzutka skierowano do przytułku ży« 
dowskiego. 

Ofiary. 
M+ S. na pomnik ś.p. A. Karpowii 

czówny zł, 5, 

SŁOW ) 

Kobiety i samolot, 
Wiek XXsty dopuścił kobiety do wszel- 

kich zajęć męskich, naturalnie za wyjątkiem 
tych, których nie mogą wykonywać ze wzglę: 
dów fizycznych, Czy kobiety mogą być pi- 
lotkami? 

Oddawna już kobiety prowadzą samo. 
chody, u nas naturalnie mniej niż na za: 
chodzie lub w Ameryce, gdzie niema po: 
prostu kobiet bez tej umiejętności, Prowa: 
dzenie +amochodu wymaga zarówno bystro- 
ści umysłu, jak niemniej opanowania ner: 
wów, a wreszcie zriajomości konstrukcji sil- 
ników, Wszystkie te cechy potrzebne są w 
większym stopniu przy prowadzeniu samolo! 
tów, która to umiejętność również jest wy” 
łącznem zagadnieniem obsługi silników. Kto 
z bezwzględną pewnością zna wszystkie 
funkcje silników, ten po odbyciu ćwiczeń 
będzie mógł tak samo pewnie czuć się w 
powietrzu, jak i na ziemi. Chociaż ilość ko- 
biet, posiadających wykształcenie teczniczne, SEE 
jest znacznie mniejsza niż z ukończonemi 
uniwersytetami i dotychczas niewiele jest 
kobiet inżynierów, czy te w służbie kolejo- 
wej, czy też budowy maszyn, to jednak bez- 
wątpienia nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
młode kobiety uczyły się pilotażu, którego 
znajomości nabierają młodzieńcy po kliku. 
miesięcznej nauce. 

r. 1914 do Aeroklubu niemieckiego 
zapisanych było 5 kobiet: trzy niemki, jedna 
czeszka i jedna księżniczka rosyjska, które 
wszystkie posiadały patenty pilotów. W 
czasie wojny i po niej przybywało coraż wię: 
cej kobiet interesujących się praktycznie pi- 
lotarzem i znana jest działalność francuskiej 
lotniczki Louisy Marype, która często odby: 
wa podróże z Bordeaux do Paryża. Poza 
temi sporadycznemi wypadkami, chociaż 
kobiety lubią podróżowaą s mołotami, do. 
tychczas udział ich czynny w lotnicówie nie 
przybrał jeszcze charakteru ogólnego. Pierw* 
sze próby w kierunku dopuszczenia kobiet 
do służby lotniczej widzimy w Japonji, gdzie 
obecnie marynarka wojenna przyjęła dwie 
panie w charakterze pilotów hydroplanów. 
  

Sprzedam lub wydzierżawię 
majątek ziemski w powiecie Świę- 
ciańskim, 12 km, od kolei, Ogółem 
ziemi około 400 ha w tem ziemi 
ornej i łąk około 200 ha, resztę sta- 
now'ą pastwiska i zagajenia powo: 
jenne. Oferty zgłaszać: maj. Chodorki 

p. Nowojelnia. H. Kulikowski. 

LOKOMOBILĘ 
„RUSTON - HORNSBY* 

w ruchu, stan doskonały 8 atmosfer 
16/20 Hip rok budowy 1913 sprzedam. 
Poczta, stącja Nowojelnia, 6 kilomet- 
rów maj. Chodorki. woj. Nowo« 

gródzkie. H. Kulikowski. 
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Popierajcie Tydzień Akademika.       
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uregulowanie zaległych 

Konio czekowe 
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E Ważne dla ziemian 
Sp. Akc. 

udziela pożyczek do wysokości 
mąkę, siemię ln.ane, len i inne 

Ё 
Е 
Ę jej składach na dogodnych warunkach, 

3 

3 

PACIFIC 
Ekspedycja międzynarodowa, clenie, asekuracja. 

Wiłno, Jagiellońska 10. Tel. 7-56. 
60 proc. wartości pod zboże, 
produkty zamagazynowane na 
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Kazimiera Niewiarowska w otoczeniu wy- 

| RZEZ 

Wileńskie Towarzystwo 
Filharmoniczne, 

Działalność planowa Wileńskiego 

Towarzystwa Filharmonicznego, na 

zasadach uchwalonych przez tymcza- 

sowy Zarząd, staje się niemal całkiem 

niemożliwa, albo niezmiernie utrud- 

niona, przez brak odpowiedniej sali 

koncertowej, którą Towarzystwo 

mogłaby dowoli rozporządzać w 

terminach dogodnych i na długo 

wcześniej ustanowionych. 
Ze względów na potrzeby własne, 

dyrekcja teatru nie chce się zgodzić 
na udzielenie sali „Lutni* na 

urządzanie poranków niedzielnych, 

wyłącznie z ramienia Wil. Tow. Fil- 

harmonicznego. 
Ostatnie dwa poranki symfonicz- 

ne zorganizować trzeba było bardzo 

Wydawca Stanielaw Kincziewioz — Reraor w/: Czesław Karwowski 

na stałe 

pośpiesznie, albowiem każdorazowo 
tylko we czwartek popołudniu można 

było mieć pewność, że na najbliższy 
poranek niedzielny sala <Lutni» po- 

zostaje do rozporządzenia Wil. Tow. 
Fiharmonicznego. Decyzja tak spóź: 
niona zupełnie uniemożliwia urządze- 
nie próby w piątek rano, wobec tego, 
że poszczególni członkowie orkiestry 
mieszkają na różnych krańcach miasta 
nawet w Nowo-Wilejce, porozumie- 
nie w tak krótkim czasie staje się 
wręcz niewykonalne, a próba z nie- 
kompletnym zespołem jest niewy- 
starczająca i bezcelowa. Taka przy- 
padkowość i dorywczość nie pozwa- 
la na wielce pożądaną pewność 
i spokój w organizowaniu i może 
wpływać ujemnie na wyniki arty- 
styczne, a nawet kasowe, imprez 
koncertowych Towarzystwa. 

Niezrażając się  nieprzyjaznemi 

okolicznościami, zawdzięczając szcze- 
rym chęciom organizatorów i bardzo 
życzliwej przedewszystkiem ideowej 
współpracy Wileńskiej Orkiestry Sym* 
foniczne, udało się urządzić dwa 
poranki, pod kierównictwem dyrek- 
tora A. Wyleżyńskiego. 

Pierwszy z nich, poświęcony wy: 
łącznie twórczości Griega, zgromadził 
bardzo liczny zastęp słuchaczów, nie 
zmiernie wiernych wielbicieli sławne: 
go na świat cały mistrza norweskie- 
go. Pełne audytorjum z życzliwej 
publiczności niezwykle _ dodatnio 
wpłynęło na wszystkich wykonawców, 
którzy z wyjątkowem przejęciem się 
odtwarzali tak znaną, a zawsze pię- 
kną, muzykę prawdziwie natchnione- 
go twórcy. Zwłaszcza druga część 
programu wykonana była z niezwy- 
kłą werwą i odczuciem, czem się 
szczególnie odznaczały obie <Elegje», 

  

KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

Miejski Kitematograf | 

  

Nr 254 (1264) 

Dziś będzie wyświetlany film: serja 1. 

„LOT NAOKOLO ŚWIATA* 
dramat w 8 akt. ilustrujący jot kobiety naokoło Świata. w 13 dni na aeropianie. 

W rołach głównych ELLEN RICHTER i R. SZYNCEL. 
Ortiestra pod dyre cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW Parter — 50 gr., Amfiteatr i balkon — 25gr. 

KASA CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w zoboty o godz. 4-tej i inne dnie o godz. 5-tej. 
ANONS, Od 3 XI wyświetlany będzie +EUGENJUSZ ONIEGIN» film-opera z udziałem wybitnych sił operowych. 

  

  

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul. Wileńska 38.   ‚ 
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HOLENDERSKIE 

% & čo enia w doniczki i do 
gruntu poleca ZAKŁAD, OGRODNICZY 

Weler Sadowa 8       

o 

o 

Film ze śpiewem i orkiestrą bałałajek i mandolin 

8 Z dniem 29X b. r. Borejko 9 
1 į с o 1 ro GebulkiKwiatowe $- Piotr A zosta _8 

jako; Hiacynły, Tulipany S anna Borejko Piotr 8 
utracił prawo inkasowania należności o 

i rachunków Administracji Słowa, co 
O niniejszym podaje się do wiadomości © 

Administracja «Słowa». 
O 000000000000000000 * 

Monumentalne arcydzieło w wykonaniu artystów teatru STANISŁAWSKIEGO w MOSKWIE 

„Miłostki Carskiego Husara* 
W rol. gł. genjalny A, MOSKWIN i urocza warszawianka W, Malinowska. 

Seansy o g0dz. 4, 6, 8,i 10 1/4, 

„0 000000000000000000 g 

w 10 aktach p/g znanej powieści 
A. PUSZKINA „Stancjonny Smotritel“, 

® 
® 
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K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmonii.     

    (AN! 

| Przef r 
Okręgowa D:rekcja Robót Publicznych niniej. 

szem Ogłasza 
żelaznych (pomostów, 

Więzienia Łukiskiego w Wilnie. 
„ Oferty składać mogą jedynie fachowcy, posia- 

dający własny czynny warsztat i zorganizowany 
personel rzemieślniczy. 

Przetarg odbędzie się w lokalu Okr. Dyrekcji 
i Nr. 91,w dniu Rob. Publ. ul. Magdaleny Nr. 2 pokój 

10. XI. r. b. o godz. 12 w południe, 
Osoby, pragnące przyjąć udział w przetargu, 

winny złożyć do godz. 11 i pół dnia 10. X. r. b. w 
kancelarji Oddziału BudowlanegożO. D. R.P. pokój 
Nr. 92, oferty w zalakowanych kopertach ż załą- 
czeniem 2) kosztorysu, w którym winny być uwi* 

3. 
przetarg na wykonanie konstrukcji 

schodów i W balustrad) w 
kotłowniach ogrzewań centralnych w 2 ch pawilonach 

R a 

Obwieszczenie,  uuńErkiuk 
> “2 o ks p Z na DOKTOR 
* „Łukiszkach* poszukuje dostawy na 

110.000 kg. żyta, 40000 kg. fasoli, D, ZELDOWICZ 
25.000 kg. grochu pelnego, 10.000 | chor. WENERYCZ. 
kg. kaszy jęczmiennej, 20.000 kg. ka- | NE, OE 
Szy perłowej, 8000 kg. kaszy gry- | „4 10.1, od 5-8 w. 
czanej, 6000 kg. kaszy jaglanej, 5.000 Ėė : 
kg. ge: Ę 5.000 kg. > DOKTÓR 

yżej wymienione produkty win- ' 
ny być pierwszej jakości z dostawą LIeldowiszowa 
loco więzienie. Należność regulowaną | RYCZNE 1 chor. 
będzie w miarę przekazywania kre- | DRÓG MOCZ, 
dytów. Oferty należy składać na imię prz 12—5 
Zarządu więzienia w Wilnie na „LU | ul-Mickicmicza24 
KISZKACH* do dnia 9—XI. 1926 r —. 

420000000000000905K000000220000054 

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

Poleca: Szkło i porcelanę śpteczną. 
S:kto periumeryjne. Wagi osobowe, 

apteczne i analityczne. 
Ceny i kosztorysy najniższe na 

żądanie. 

proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian 

ul. Zawaina Nr 1, tel. 1—47. 

  

  
  

  

  
w. Zdr. Nr. 31. 

Akuszerka 

W: Smiałowska 

  

ajpoważniejsze 
owarzystwo 

Ubezpieczeniowe 

nych,  ustosunkowa- 
nych osób, zamiesz: 

WA POKOJE 
B nieumeblowane 

poszukuje energicz- kucha 

przyjmuje od godz. 9 
ы do 19, Mickiewicza 

z używalnością 46 m. 6 

i do wynajęcia, — wZP. Nr 63 
ul. Sosnowa 8 m. 3. O 

(Zwierzyniec) 
docznione ceny jednostkowe i suma ogólna, , kUjących. OŚrOdki mm... —— 
b) kwitu z wniesienia do Kasy O. D. R. P. wadjum WAP e utynowana . pra: |], 6. Wolfson 
w wysokości 5 proc. od sumy ogólnej, c) dekla: ©5 Wołyńskie ., іклш›тіс&!‹а DIUFO- weneryczne, _ moczo- 

racji, iż uznają dla siebie za miarodajne wa- Białostockiego, ktėre „„“ V. P. NAUCZY: płciowe i skórne, ul. 
runki wymienione w $ od 6 do 26 włącznie prze- mogłyby się zająć m Ro Wileńska, 7. 

pisów tymczasowych o oddawaniu państwowych  , organizowaniem  walędnie posady m==- 
dostaw i robót w zakresie działania Min. Rob. Pubi. „ga życiowych nauczycielki, Posiada 
z dnia 31 lipca 1926 r. 

Termin wykonania robót — 3 tygodnie od daty 
otrzymania zamówienia. 

Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych zastrzega 
sobię prawo wyboru oferenta niezależnie od wyso- 
kości oferty. 

Szkice urządzenia i 
oglądać, oraz 

Dyrekcja 

  

SRLEP 

2 wyszczególnienie 
informacje o warunkach dostawy 

otrzymać można w Oddziale Budowlanym O, D. R. P. 
pokój Nr. 92 w godzinach od 9—12, 

ubezpieczeń powyži 
szego Towarzystwa 
wymienionych Wo: 
jewództw. Życiorys 
kierować: ilno, 

Biuro ogłoszeń 
Grabowskiego. 

muzykę i rysunki oraz 
znajomość języka fran- 
cusklego. Zgadza się 
ną wyjazd. Wilno, ul. 

o wynajęcia dwa 
duże jasne po- 
koje, na parterze 

z używalnością kuchn. 
Sierakowskiego 25 Witoldowa 7—1 

m. 19. 
  

robot rozm 

MEBLE | 
najtaniej nabyć 

można w 
Domu Handlowym 

H Sikorgki 15 xa 
Zawalna Nr 30. 
    

| sukna I monufokiury 
„M. GORDOŃ" 
Wilno, ul. Niemiecka Nr 26 

Telef, Nr 306, 

odegrane z subtelnem wycieniowa- 
niem, przynoszącem zaszczyt orkie- 
strze i dyrygentowi. o 

Może nie tak jednolicie i równo 
szła linja wysokiego poziomu arty- 
styczńego wykonania utworów wy- 
pełniających poranek ostatniej nie- 
dzieli, zawierający dzieła tak kapital- 
ne, jak wielka symfonja (C-dur) 
Schuberta, odnaleziona w rękopisach, 
po tak wcześnie zmarłym (31 lat) 
twórcy, przez wielkiego kompozytora 
Roberta Schumanna, który się nie 
wahał nazwać ją—symfonją <dziesią- 
tą», zaznaczając tem swe Uwielbienie 
dla dzieła, które uznał za godne do- 
pełnienię dziewięciu symfonij Beet- 
howena. 

W zachwycie swym dla piękności 
muzyki dzieła tego, godził się Schu- 
mann chętnie z jego niepomierną 
długością, jedyną słahą stroną wielu 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński 

utworów Schuberta, którego to za- 
rzutu nie można czynić Beethoveno- 
wi, zawsze po mistrzowsku władają- 
cemu formą muzyczną. 

O ile inwencja muzyczna Schu- 
berta bogactwem swem rozsadzala 
zarysy formalne kompozycji, o tyle 
nieskazitelnym był w panowaniu nad 
architektoniką muzyczną, mniej za- 
sobny w pomysły melodyjne talent 
Mendelissohna— Bartholdy, którego 
muzyką do szekspirowskiego „Snu 
nocy letniej* wypełniono resztę pro- 
gramu. Najbardziej dziwnem jest, że 
uwerturę do tego dzieła napisał 
Mendelssohn, mając lat siedemnaście, 
odrazu dając światu swe najdosko- 
nalsze dzieło, zdumiewające orygl- 
nalnością koncepcji i opracowaniem 
techniczno-kompozycyjnem, godnem 
dojrzałego mistrza. Był to szczyt jego 

wiek pracy. Posiada 

«J. A> 

zawiadamia, iź 

w soboty skiep otonrty 
a godzinach oleczornych. 

Daję korepetycję, 
® — udzielam lekcji 

trancuskiego 
liczę niedrogo. 

oważne referencje. Dowiedzieć się 9—11 
i rano i 2—4 po połudnu- 

dak zaodarowanie 10 piękiewicza 22, m. 11 

hłopak lat 18 
z ukoficzoną 
szkołą powsz. 

poszukuje jakiejkol- 

  

potrzebny - natych= 
Pris samodzielny 

pomocnik notarju 
sza. Pensja dwieści€ 
pięćdziesiąt złotych 

Imiesięcznie. Przyjęcie 
lazależniam od wyniku 
próbnej pracy przez 
tydzień. — Nowogró- 
Idek Notarjusz | 

Tarnecki. 

     

      

  

gubiono książkę 
wojskową rocznik 
1895, wydaną 

przez P. K. U. Wilno 
na imię Efroim Corias 

NTT 
         

  

nych lat dwudziestu napisaż wielką 
ilość najrozmaitszych utworów, w 
żadnym z nich nie zdołał zaćmić 
swego arcydzieła z lat młodzień: 
czych. 

Stały wzrost frekwencji па ро* 
rankach Wileńskiego Towarzystwa 
Filharmonicznego dodaje otuchy i 
nadziei na przetrwanie trudności, po- 
łączonych z brakiem funduszów To= 
warzystwa, dotąd nie mającego żad- 
nych subsydjów i t. p. podstaw ma* 
terjalnych. 

Z różnych powodów, początek 
poranków niedzielnych musi być 
bardzo punktualny, dlatego Zarząd 
Wileńskiego Towarzystwa F.lharmo- 
nicznego prosi majuprzejmiej publicz: 
ność o wczesne zwracanie się do 
kasy biletowej, w celu uniknięcia 
nieprzyjemnego  późnienia się do 

twórczości i chociaż w ciągu następ- «ali koncertowej. Michał Józefowicz 

Drukarnia „ Wydawuictwo Wilłeńskie" Kwaszelnag23 4 
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