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Wiedeń, 26 października. 
W. tej chwili jeszcze tu tylko przy- 

leciały pierwsze warszawskie depesze 
korespondentów gazet wiedeńskich 
sygnalizujące — nieświeską sensację. 
Dopiero jeszcze tylko zamigotały, 
odpowiednio dużemi wydrukowane 
czcionkami, tytuły po gazetach: «Be: 
gegnung Pilsudskis mit Monarchi- 
sżen» i t. p. Mamy tu jeszcze tylko 
odblask warszawskich wrażeń. Tutej: 
si jeszcze pp. publicyści nie zdążyji 
sformułować, Trzeba się przecie za- 
stanowić! No, i wypadałoby  przy- 
pomnieć sobie gdzie, u licha, leży 
fen Nieśwież, a choćby tylko jek się 
pisze ta razwa, obiegająca w tej 
chwili całą Europę. Nazwisko «Ra: 
dziwiłł» bardziej znarie, Tymczasem 
czytam oto w arcypoważnej «Neue 
Freie Presse» że sensacyjny zjazd 
odbył się «in Nieswicki in Wilnaer 
Land». Przywykliśmy do większej u 
Niemców gruntowności. Widać takie... 
nieścisłości wypsnęły się pod zbyt 
oszałamiającem wrażeniem. To się 
jednak wszystko momentalnie wy: 
równa i skoryguje. 

Niedawno był w „N.Freie Pressg* 
: obszerny wywiad z nowym posłem 

b Polski w Wiedniu dem Karolem 
„Baderem. Niepokojono się w Austtji, 
że Polska zajęta dużemi dostawami 
węgla dla Anglji (z racji wciąż tam 
jeszcze panującego bezrobocia gór- 
ników) nie będzie mogła ze zwykłą 
punktualnością dostarczać węgła — 
Austiji. P. poseł Bader zapewnił 
pizedstawiciela cpinji publicznej, że 
niema obawy aby Polska miała „Za 
niedbać* swego stałego i od dawna 
klijenta, którym jest Austrja. Poiska 
— mówił — jest aż nadto w stanie 
dotrzymać swych zobowiązań zarów- 
no względem  Anglji jak względem 
Austrji, jeżeli zaś cena węgla siąskie= 
go podniosła się, prżypisać to jedy- 
nie należy tej okoliczności, że przed 
wybuchnięciem strajku w Angiji pol- 
scy górnicy na Szląsku otrzymywali 
w samej rzeczy niewystarczające wy- 
nagrodzenie; teraz zaś, kiedy zdwojo* 
ną mają pracę, muszą być . płatni 
choćby. tylko normalnie. W  kwestji 
węglowej gra niemałą rolę transport. 
Rząd polski dokłada usilnych starań 

» aby dostawa węgla dla Austrji odby- 
wała się w najbardziej dogodnych 
warunkach. i 

Nazajutrz po rozmowie z posłem 
Baderem podała „N., Freie Pręsse* 
jeszcze dłuższą rozmowę innego współ- 
pracownika, warszawskiego swego 
korespondenia p. Scharlitta, świetnego 
publicysty politycznego, z ministrem 
skarbu Czechowiczem. 

Powrót kanclerza Seipla poraz 
czwarty na stanowisko premjera nie 
schodzi z ust polityków i ze szpait. 
Seipel rediviyus! Oto leiimotyw wszy- 
stkich rozmów politycznych i arty- 
kułów. Gładziutka, błyszcząca znowu 
na firmamencie National-rathu. lysina 
Seipla jest na  ministetjalnej ławie 
znowu die leutende Dominante, įsk 

  

iaciele Seipla muszą przyznać, że po- 
nowne, po raz czwarty powołanie go 

,  na.jnajwyższe w. parlamencie -sta- 
"  mowisko jest rzetelnym  tryumfem 

{ popularności 'Seipła. Nawet szef 
| opozycji, burmistrz Szite musiał 

"+ z pełnym respektem powitać d-ra 
| Seipla biorącego po. raz czwarty 

w dłonie: cugle u państwowego 
rydwanu. Gdy.roziegła się znów w 
Nationaltathcie jego mowa, przypo- 
minająca z lekka. kazanie pastora, 
lecz docierająca do najgłębszego za- 
kamarka loży sprawozdawców praso: 
wych, uczyniła Się w Izbie cisža pra- 
wie uroczysta. Ramek który tak ci- 
cho mówił, że prawie nkt 'go'nigdy 

nie słyszał wrócił na ławę- poselską 
—а ZE ia 
gu, rad, że pozbył się ciężaru "rzą 
dzenia. Tank Godów okazało się, ze 
podczas dwuletniej pauży w swojem 
kanclerzowaniu, dr. Sejpel bytaj: 
mniej „nie próżnował.  Ińspirował 
swoje stronnictwo, inspirował i gabi- 
net Ramka. Nie były też bez poli- 
tycznego znaczenia, wcałe nawet do- 
niosłego dla Austrji eks-kańcierza 
podróże, osobliwie jego kilkotygo- 
dniowy-”pobyt w Ameryce. 

(LL LL 

Gościnne WYSTĘPY znanych 
muzykaln. komików-satyryków 

DIN-DON 
в 
m 

: 
Jedyni rywale BIM.BOM.Ę 

DIN-DON mówią E 

Ё : 
& © 

  

0 Wszystkiem i wszystkich 
wkrótce na scenie 

Kina „HELIOS“. 

ktoś się wyraził. Najwięksi nieprzy: 

k 

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

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK @ ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIA — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 

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

60 ST. ŚWIĘCIAN 
ŚWIR: — ul. 3-g0, M 
WARSZAWA — 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
Y — ul. Rynek 9 8 

T aja 5. 3 

Nowy Šwiat 46—14 

za tekstem 10 groszy. Kronika rekiamowa lub nadesiane 40, gr. W. n-ch: świątecznych 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 

oraz z prowincji о 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

Kuć żelazo, póki gorące. 
Odroczenie otwarcia sesji sejmowej. 

WARSZAWA, 30,X. (leł, wł. Słowa), W ubiegły czwartek jak wia- 
domo marszałek Rataj odbył konferencję z premjerem marszałkiem Pił. 
sudskim w związku ze zbliżającym się terminem otwarcia obrad Sejmu. 
Szczegóły tej konferencji trzymane były w tajemnicy i dopiero nazajutr- 
rozeszły się pogłoski, że poza całym szeregiem kwestji poruszono rów- 
nież sprawę procedury otwarcia posiedzenia Sejmu. W rozmowie premjer 
miał wyrazić zdanie, że rząd uważa iż Sejm powinien wysłuchać dekretu 
o otwarciu Sejmu stojąc. Marszałek Rataj oświadczył na to, że będzie 
musiał _w tej kwestji zasięgnąć opinji konwentu stnjorów, który 
zwołany został na rano w sobolę. 

Pogłoski kursujące w kuluarach oraz głosy prasy zaostrzyły atmo: 
sferę do tego stopnia, że w dniu dzisiejszym zaczęto ze sprawy ceremon- 
jełu otwarcia robić kwestję zasadniczą, kwestję prestigeu Sejmu i t. p. 
W dniu dzisiejszym przed posiedzeniem konwentu senjorów do sejmu 
przybył szef gabinetu marsżałka Piłsudskiego pułk, Beck, w celu poinfor- 
mowania się u marsz. Rataja o nastrojach klubów Marsz. Rataj oświadczył, 
że nie może poinformować premjera i wyraził zdanie, że gdyby do sejmu 
przybył prezydent Mościcki to byłby sam za powstaniem i wysłuchaniem 
dekretu w pozycji stojącej, jakie jednak zajmie stanówisko kortwent sen- 
jorów trudno mu mówić, 

Pierwsze posiedzenie konwentu senjorów. 

W parę minut po tej rozmowie rozpoczęło się posiedzenie konwentu? 
na którem Marszałak Rataj zreferował sprawę, podkreślając iż gdyby była 
całkowita pewńość że dekret odczyta Prezydent Rzeczypospolilej, to z żą- 
daniem wysłuchania tego stojąc możnaby, było się zgodzić i nad całą 
kwestją przejść do porządku dziennego. Niestety jednak takiej gwarancji 
niema i być może, że orędzie Pana Prezydenta będzie odczytane przez 
inią osobę a wobeć tego prosi s wypówiedźćnie się przedstawicieli kłu- 
bów. Wszyscy mówcy wyrazili jednogłośnie opinię, że w wypadku obec- 
ności Prezydenta Rzeczypospolitej dekretu wysłuchają stojąc, o ile zaś nie 
będzie Prezydenta wtenczas ceremonjał ten odpada, Vice-marszałek Ponia- 
towski zgłosił wniosek, aby Sejm wyraził życzenie by Prezydent zasżczy- 
cił posiedzenie swoją obecnością, BR 

Na tem posiedzenie zostało zamknięte i Marszałek Rataj udał się do 
Belwederu, gtlzie zreferowat premjerowi uchwały Konwentu. Rozmowa 
pomiędzy Marszałkiem Ratajem a premjerem trwała bardzo krótko. Prem - 
jer Marszałek Piłsudski zażądał aby uchwały Konwentu seńjorów przed- 
stawiono mu na pismie. 

Pismo Marszałka Rataja. 

Po tej rozmowie Kancelarja Sejmowa przesłała do Belwederu pismo 
treści następującej: Е 

„Mam zaszczyt zakomunikować, iż przedstawiłem posłom propożycje 
Rządu dotyczące ceremonjału, który winien być zachowany przy Otwie- 

raniu sesji sejmowej, w szczególności pogląd rządu, iż w czasie odczyty- 
waniegorędzia Prezydenta Rzeczypospolitej bez wzgłędu na to, że miałoby 
być odczytywane przez inną osobę, posłowie winni go wysłuchać stojąc 
Wszystkie kluby reprezentowane w konwencie senjorów jednomyślnie 
wyraziły pogląd, iż rozumieją słuszne dążenie Rządu do nadania uroczy- 

stej formy aktowi otwarcia sesji Sejmu. Dążenie to mogłoby znaleść naj: 
lepszy wyraz w dokonywaniu tego aktu osobiście przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, którego Seje: powitałby i wysłuchał z szacunkiem nale- 
žnym głowie pefistwa stojąc. Natomiast do propozycji Rządu powyżej 
żformułowanej stronnictwa nie przychyliły się, zastrzegając się w sposób 
bardzo stanowczy, iż nie może to być poczytywane w jakiejkolwiek mie: 
rze jako uchylenie się od okazania szacunku należnego Prezydentowi 

Rzeczypospolitej, Dodam, iż w myśl konwentu senjorów miałem zaszczyt 
przedstawić pogląd Sejmu Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej”. 

Marszałek Sejmu (—) Maciej Rataj. 

Warszawa dnia 30 października 1926 roku. 

Marsz. Rataj na Zamku — Rada gabinetowa. 

Z Beiwederu marsz. Rataj udał się jeszcze na Zamek, gdzie również 
przedstawił sytuację Prezydentowi Mościckiemu i zakomunikował 0 ży- 
czeniu Konwentu Senjórów, aby sam P. Prezydent odczytał dekret, zape- 
wniając iż w takim wypadku wszystkie stronnictwa polskie i żydowskie 
wysłuchają tego stojąc. 

Prezydent Mościcki odpowiedział, iż decyzji w tej chwili powziąść 
nie może, gdyż pragnie porozumieć się z Radą gabinetową, która została 
zwołaną na godzinę 1 minut 15. 

Z Zamku marszałex Rataj powrócił do Sejmu a w Belwederze roz- 
poczęła się Rada gabinetowa która, niebawem została przerwana. Do Sej- 
mu przybyli vice-premjer Brtel i m nister Meysztowicz w celu odbycia 
konferencji z marszałkiem Ratajem. Od ich powrotu było uzależnione 
dalsze posiedzenie Rady gabinetowej. 

O godzinie 2 giej minister Meyszt>wicz udał się: do Belwederu, skąd 
niebawem powrócił do Sejmu, gdzie wspólnie z ministrem Bartlem konfe- 
rował 'z marsżałkier Ratajem jeszcze kilka minut. 

Drugie posiedzenie konwentu senjorów, 

O godzinie 3 ciej premier marszałek Piłsudski wyjechał na Zamek 
a w'dwie godziny później zjawił się w Sejmie pułk. Beck -z listem Prezy. 
denta Mościckiego do premiera, w którym Prezydent Mościcki przychyla 
się do stanowiska mars:ałka Rałafa. Pułk, Beck poinformował p. Rataja - 
o treści tego listu i w rezultacie zwołany zastał konwent seujorów. Na 
posiedzeniu marszałek Rataj zakomunikował treść listu Prezydenta do 
premjera, w którym Prezydent Mościcki. zgadza się -ma przybycie do Sej- 
mu; podkreślając jednocześnie,jiż w dniu dzisiejszym wobec spėžnionej 
pory trudńto byłoby to już uskutecznić-i prosi o wyznaczenie innego ter- 
minu posiedzenia  Scjmu. Marszałek Rataj wysunął propozycję zwołania 
posiedzenia na środę, na co-konwent senjorów się zgodził 

Marszałek Rataj do prasy. 

Po konwencie senjorów marszałek Rataj przyjął dziennikarzy, którym 
zakomunikował treść listu Prezydenta Mościckiego oraz zaznaczył, że pra- 
sa miepotrzcbnie wyolbrzymiała drugorzędńią kwestję proceduralną do roz- 
miarów. sprawy zasadniczej pisząc o konflikcie pomiędzy Sejmem a 

Zdaniem marszałka” Rśtaja byłoby niewłaściwe mówićnie o jakieńiś 
zwycięstwie. Była. jedynie różnica zaań a obecnie znaleziono platformę 
na której nastąpi. pło_rozumienie. 

  

Nowy zastępca sekretarza Ligi Narodów. 
GENEWA, 30 —X. Pat. Na miejsce ustępującego od Nowego Roku 

zastępcy sekretarza: generalnego Ligi Narodów dr. Nitobe sir Eric Drum- 
mond miśnował' radcę ambasady "niemieckiej w Londynie Dufeur Ferance. 
Nominacja ta zgodnie z artykułem 6 paktu Ligi | ać aprobatę Ra- 
dy Ligi Nowomianowany zastępca sekretarza D sFerance pochodzi 
ze Świata przemysłowego i dopiero niedawno znajduje się na służbie 
dyplomatycznej, Uważany jest*on za znawcę spraw zagranicznych. 

      

Tak zwane «równożnaczne że zwyż 
cięstwem»  (rawnosilnyje pobiedie) 
cofnięcia się nie miały dobrej opinii 
wśród publiczności, która podczas 
wielkiej wojny czytała komunikaty 
sztabów generalnych. A jednak nie 
zawsze wyrazy te były przekręceniem 

rzeczywistości. Czasami w strategji 
istoinie cofnięcie stanowi zwycięstwo 

i to zwycięstwo poważne. 

Tak było z Bapaume i Peronne 
np. gdy Hindenburg cofnął się z 
Bapaume i Peronne śmiano się z tego 
„zwycięstwa w cofnięciu” w War- 

szawie, A jednak, już dzisiaj wiado- 
mem jest, że istotnie na owem umie- 

jętnem cofnięciu się załamały się 
ówczesne plany wojsk koalicyjnych i 
kto wie na ile ten manewr przedłu- 
żył czas, w którym się Niemcy bro- 

niły. | Ben ‚ 
Bardżiej  plaštyczniė  wystepuje 

„zwycięstwo w cofnięciach się* w 

taktyce politycznej marsz, Piłstidskie" 
go. Ostatnie przesilenie: Sejm zgłasza 
wnioski o dwuch minisirach, następ- 

nie obala cały gabinet. Myślano, że 
marsz, Piłsudski pójdzie na rozwią: 
zanie Sejmu. Byli tacy, którzy sobie 
tego życzyli nie bacząc, iż nowe wy* 

bory byłyby największem dla Polski 
nieszczęściem. Lecz oto marsz. Piłsud: 

ski znalazł bardziej dobitną drogę dla 

oświetlenia swego zwycięstwa, dla 
zademonstrowania światu, iż Sejm jest 
niczem, on—wszystkiem. Stwarza sam 

gabinet, a do gabinetu tego wpro: 

wadza ludzi, o których wiadomem 

jest, że Sejm by sobie ich nie życzył, 
że samo ich wprowadzenie jest upo- 

korzeniem obecnego Sejmu. 
Obecny zatarg o powstanie z 

miejsc przypomina nieco tamten 

manewr. Prezydent Mościcki przyznaje 

racię p. Ratajowi, a nie rządowi, zu= 

pełnie fpodobnie jak wtedy nie zgo- 

dził się na projekt rozwiązania Sej- 

mu, który miał już podobno w kie- 

szeni prof. Bartel. A więc jakgdyby 

cofnięcie się rządu, porażka rządu. 

A jednak wie każdy, że p. Prezy- 

dent Mościcki chętnie słucha rad 

marsz. Piłsudskiego. | nie uwierzy 

dziś nikt, aby p. prez. Mościcki poszedł 

wbrew zdaniu marszałka. A więc 

mamy nowy manewr. 

Gabinet marsz. Piłsudskiego jest 

gabinetem o wiele lepszym, o wiele 

wyższym pod każdym względem 

aniżeli gabinet prof, Bartl, Tamten 

więc mafiewr przyniósł nam plus. 

Na tle sprawozdań z Sejmu wy- 

raziście rysuje się-postać min. Mey- 

sztowicza, Wierzyliśmy zawsze w 

jego talent. Krótki pobyt min. Mey- 

sztowicza odznaczył się sukcesami, 
które są jego zasługą. A więc prze- 

dewszystkiem sprawa Wielkopolski, 

Woj. hr. Bniński, którego stanowiska 
gorąco broniliśmy przeciw chaotycz- 
nym zamierzeniom min, Młodzianow- 

skiego, nietylko że został stabilizo- 

wany w województwie poznańskiem, 

gdzie tylko korżyści państwu i swe- 

mu krajowi przynosi, lecz został ро- 

zyskany dla polityki rządu. Oczywiście, 

gdy używamy terminu pozyskany nie 

mówimy o woj. Bnińskim, jako o 

urzędniku. Ten był odrazu «pozyska: 

ny» dła rządu, jako człowiek naw= 

skroś lojalny i sumienny. Lecz p. 

Bniński poza wojewodą, poza urzędni- 

kiem jest również obywatelem, oby- 

watelem.mogącym mieć takie czy inne. 

poglądy, poprostu mogącym w czasie 
wyborów, czy innej akcji obywatel: 
skiej głosować na taką czy inną listę, 
Otóż właśnie jako obywatel został 
hr. Bniński pozyskany dla rządu, dla 
programu marsz. Piłsudskiego. 

Również i w celu pozyskania du. 
chowieństwa dla współpracy z rządem 

zasługi min. Meysztowicza są ogrom- 
ne. Był on przedstawicielem rządu 
na ingresie, a wiadomem jest, że ks. 
prymas Hlond życzy sobie współ- 
pracować jaknajlojalniej, ' jaknajściślej 
z rządem marsz. Piłsudskiego. Idzie 

bodaj w tym kierunku jeszcze dalej 
aniżeli ks, kard. Kakowski, a pa- 
miętamy przecież słowa tego ostat 

niego z kongresu katolickiego: <stoi- 
my przy rządzie>, 

Co może przynieść konfiikt wczo- 
rajszy? Marsz. Rataj mówi coprawda 
ze zwykłym sobie umyślnym a. in- 
tryganckim nietaktem, aby nie mówić 
o konflikcie, nie mówić o zwycięst- 

wie. Znów powstaje nam przed 

oczami litanja nietaktów, gestów 
pełnych nonszalancji i biezažabiersz- 

czyny marsz. Rataja, od aforyzmów 
«idę czytać Jawę» do «mam pecha> 
w chwilach  najpoważniejszych, w 
chwilach kiedy marszałek Sejmu był 
powołany nie do gadania sztubackich 

konceptów o nieskomplikowanejjfabu- 
le, lćcz do najpoważniejszego załatwie- 
nia spraw  najpoważniejszych. Otóż 
konflikt był i jakie jego są rezultaty? 

Rozgoryczenie lewicy sejmowej 
przeciw marszałkowi. 

Cieszymy się z tego. ;Cieszą się 
niezawodnie i inni, cieszą się endecy, 
gdyż sądzą, że przez wywoływanie 

rozgoryczenia na lewicy Marszałek 
podcina gałąź, na której sam się 

opiera. Otóż tak nie jest. Endecy się 
mylą i wszystkie ich rachuby są abso- 
lutnie mylne. Popularność Marszałka 
w masach nie tylko się nie umniejsza 

lecz rośnie. Wszelkie objawy nieza- 
dowolenia z taktyki marszałka po” 
głębiają tylko nieporozumienia pos 
między zastępcami tego ludu, 4 sa- 
mym ludem, oddalają pp. posłów 
Pp. partyjūikėw od nastrojów uiicy, 
fabryki, wsi. Niech dziś na Woli, na 
Pradze, gdziekolwiek ukażą się czerwo 

ne odezwy PPS. żółte chadeckie, 
popuszaste NPR., i odezwa Pilsud. 
skiego, to ląd bez wahania pójdzie 
za odezwą Piisudskiego. 

Nieukontentowanie lewicy z poli 
tyki Piłsudskiego odsuwa jąod ludu, 
odsuwa ją także od Piłsudskiego. A 

to właśnie jest naszym ideałem. 
Bo naszym ideałem nie jest wca- 

le, aby konserwatyści mogli uważać 
Piłsudskiego za swego człowieka, 
tak jak go niedawno uważali rady- 
kalni demokraci, a nieco dawniej so- 
cjaliści. — Nie. Mybyśmy chcieli, aby 
ten dziś w Polsce jedyny możliay 
kandydat na sternika silnej władzy 

państwowej jednakowym był oddzie- 
lonym dystansem od każdej partji 
politycznej. 

Partje były i będą. Nawet Kościół 
katolicki dzielił się na partje. Lecz 

oto.w Polsce był przerost parijo- 
władztwa, który wytworzył chaos, 
Ten chaos uporządkoweć może tylko 
człowiek o nader silnym autorytecie, 
Takim człowiekiem, takim arbitrem 
ponad partyjnym może być tylko 

Piłsud: 

„konania art. 

Sejm i Bzaąd. 

Obsada wyższych stanowisk 
w M, S$. W, 

WARSZAWA, 30 X. PAT. Osta- 
teczna obsada wyższych stanowisk 
w Ministerstwie Spraw  Wewnetrz- 
nych: Podsekretarz Stanu i Dyrektor 
Departamentu Organizacyjnego — dr. 
Maurycy Jaroszyński, stały zastępca 
Dyrektora Departamentu Organiza- 
cyjnego i Główny Inspektor Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych p. 
Stanisław Twardo, Dyrektor Departa- 
mentu Politycznego dr. Kazimierz 
Switalskł, Dyrektor Departamentu Ad- 
ministracyjaego p. Karol Kirst, Dy: 
rektor Departamentu Samorządowego 
p. Władysław  Weissbrod, wreszcie 
Generalny Dyrektor Służby Zdrowia 
dr. Czesław Wroczyński. 

Narada gospodarcza, 

WARSZAWA, 30. X. Pat. Dnia 
30 b. m. odbyła się w gmachu Pre- 
zydjum Rady Ministrów narada gos- 
podarcza, w której wzięii udział p. 
vicepremier prof. Bartel, jako przewo- 
dniczący, pp. ministrowie: Kwiatkow- 
ski, Czechowicz, Staniewicz, Romo- 
cki, Jurkiewicz oraz przedstawiciele 
instytucyj i kół gospodarczych w 
liczbie około 70 osób. 

Porządek obrad konferencji obej- 
muje szereg zagadnień życia gospo: 
darczego, jak 1) zapobiegźnie zwyżce 
cen, względnie walką z drožyzną 
oraz obniżenie kosztów produkcji i 
wymiany, 2) stabilizacja złotego, 3) 
ściągniecie kapitałów zagranicznych, 
w szczególności zaciągnięcie pań- 
stwowych zagranicą 4) badanie ko- 
szłów produkcji i wymiany, 5) spra- 
wa stałej kooperacji rządu z kołami 
gospodarczemi. а 

Przedstawiciele kół gospodarczych 
wypowiedzieć się mają co sfery go- 
spodarcze mogą i zamierzają uczynić 
dla powyższych celów, oraz czego w 
tym względze oczekują od rządu. 
Zagajając obrady p. vicepremjer po- 
dziękował uczestnikom konferencji za 
przybycie na wzmiankowaną naradę, 
a jednocześnie podniósł konieczność 
współpracy sfery gospodarczych z 
rządem dla skutecznej walki z dro: 
żyźną, oraz dla obniżenia kosztów 
produkcji i wymiany. Następnie za- 
bierali głos sen. Stecki, dr. Stefan 
Boguszewski i prezes Wierzbicki. 
Konferencja w Ministerstwie 

Rolnictwa. 

WARSZAWA, 30,X. PAT. W Mi. 
nisterstwie Rolnictwa i Dóbr Państ- 
wowych odbyła się pod przewod- 
nictwęm „p, Karola Niezabytowskiego 
konferencja, w której wzięli udział z 
ramienia Ministerstwa p. Roze i p. 
F. Ubysz dyr. Departamentu, oraz 
przedstawiciele organizacyj ziemiań- 
skich p.p.:S. Czacki, M Chłapowski, 
P. Donimirsk, K, Fudakowski, A. 
Głażewski, A Jundziłł, S. Konopka, 
poseł K. Łuszczewski, W. Szadurski, 
senator J. Stecki, J. Żółtowski, Przed. 
miotem konferencji była sprawa wy: 

5 ustawy o reformie 
rolnej, a w szczególności kwestja 

podziału, [B Posżczególne wojewódz- 
twa kontyngentu 550 tysięcy ha 
zwolnionych od przymusu parcelacyj- 
nego na rzecz szczególnie cennyc. 
jednostek. 
  

Nie znaczy io, abyśmy się wyrze- 
kali tworzenia Se o kierunku po. 
lityczńego, konsoli owdk „właśriego 
obozu. Bynajmniej nie tylko uważa-. 
my, że wszelkie wysiłki organizowa- 
nia się konserwatystów powinny być 
popierane ze wszystkich sił, ale twier- 
dzimy, że właśnie konserwatyści wo- | 

3 

bec wyczerpania haseł powinni dać |* 
Polsce hasła. I tutaj nie należy uwa-- 
żać, że koriserwatysta to tylko me- 
toda, a ta metoda na tym polega, że. 
z różnych programów usliwa się, 
wyrazy i pojęcia skrajne, że się 
wszystko łagodzi, ukompromisia i 
jak wodę cieplutką do wypicia na- 
rodowi podaje. Właśnie, że nie. Kon- 
serwatyšci nie powinni być tym im-. 
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AN 
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WEJŚCIE BEZPŁATNE, 
  

    prowizatorem, od którego— wszyscy 

czekają improwizacji, a który zamiast 
improwizować odważnie szuka Ocza- 
mi po sali suflera. Dziś po Nieświe- 
żu oczy wszystkich zwrócone są na 
konserwatystów polskich, wszyscy 
chcą od nas coś nowego uslyszėč. 

Trzeba Polsce powiedzieć hasła, któ- 
reby jej nowe otworzyły horyzonty. 
Kuć żelazo, póki gorące. 

Cat. 

    Popierajcie Tydzień (Akademika. 

   



  

"ECHA KRAJOWE 
  

J. E. ks,arcybiskup Jałb- 
rzykowski w Wilejce. 

— Korespondencja Słowa. — 

Wilejka powiatowa, 29 października, 

Wilejka nasza miała dwa dni wielce 
uroczyste, z powodu pobytu w niej 
J.E. ks. arcybiskupa Metropolity. 

Dnia 26 b.m. pociągiem dziennym 

o godzinie 4 z minutami, przybył do 
Wilejki JE. ks. Arcybiskup Metropo- 
lita K. Jałbrzykowski. Dostojnego go- 
ścia na dworcu powitalo duchowien- 
stwo, z ks. dziekanem Śnieżką, oraz 
przedstawiciele wszystkich instytucyj 
z p. siarostą i pułkownikiem Skoro: 
bohatym na czele. W drodze z dwor- 
ca do miasta, przy tryumfalnej bramie 

na której powiewały chorągiewki pa- 
pieskiego koloru i widniał napis ar- 
tystycznie wykonany „Witaj nam Ho- 
spodynie miły*, powitał arcypasterza 
burmistrz miasta ofiarując chleb i sól. 
W kościele i koło kościoła ucząca 
się młodzież gimnazjalna, szkoły po: 
wszechnej i ochronki, tworzyła szpa- 
ler, wśród którego  Najdostojniejszy 
Arcypasterz wszedł do uroczyście 
przybranego kościoła. 

Tu po krótkiem lecz wzniosłem 
przemówieniu i udzieleniu błogosła- 
wieństwa licznie zebranym wiernym, 
udał się na plebanię. 

Na drugi dzień, to jest 27 punkt 
o godzinie 7 ej rano odprawił solen- 
ną mszę św. przy licznym udziale 
duchowieństwa, oraz przepełnionego 
kościoła ludnością z inteligencją miej- 
scową na czele. Tegoż dnia ks. Arcy- 
biskup odwiedził ochronkę, szkołę 
powszechną i szpital. Wszędzie z 
wielką radością witany. 

Zaznaczyć należy, że szkoła pow- 
szechna pod egidą p. Inspektora 
szkolnego Płomińskiego, pani kierow - 

niczki, Kassalikowej i całego zespołu 
nauczycielskiego, wystąpiła z całą 
okazałością na powitanie najdostoj- 
niejszego i ukochanego gościa. 

W malowniczo przybranej „Izbie 
harcerskiej”, oczekiwał p. inspektor z 
całeni gronem nauczycielskiem. 

W chwili przybycia ks. Arcybisku- 
pa, powitał go ładnem i treściwem 
przemówieniem p. inspektor, następ: 
nie jedna z dziewczynek ca'a w bieli 
przyklękejąc ofiarowała bubiet żywych 
kwiatów, jeden z chłopców powitał 
wierszem okolicznościowym, w imie: 
niu swoich współtowarzyszy szkol: 
nych, wielkiego dostojnika Kościoła. 
Mały Ryś Płomiński z wielką werwą 
wypowiedział wierszyk patryotyczny. 
Chór mięszany doskonale zespolony 
(za co uznanie należy się p. Leszko - 
wiczowi nauczycielowi, który zwal- 
czając niemałe irudności, potrafił swo- 
ją umiejętnością i cierpliwością te 
młode głosiki doprowadzić do wyni: 
ku tak harmonijnego, że słucha się 
z prawdziwą przyjemnością) zakoń: 
czył te kilka chwil, tak uroczystych i 
nigdy nie zapomnianych. Ks. Arcy- 
biskup wzniosłem przemówieniem po- 
żegnał szkołę powszechną z jej przed* 
stawicielami i udał się do nowootwo:* 
rzonej Kaplicy w szpitalu miejscowym, 
gdżie oczekiwały na Dostojnego go- 
ścia siostry zakonnice. 

W nocy tegoż dnia J E. ks. Arcy- 
biskup opuścił Wiłejkę. 

ŚWIĘCIANY. 
— Przygotowania do tygo- 

dnia Akademika, W dniu 28 b. r. 
w związku ze zbliżającym się tygo- 
dniem akademika (7 do 14—X!) od- 
było się w sali sejmiku Święciańskie- 
go zebranie organizacyjne, celem u: 
tworzenia na terenie powiatu „Koła 
przyjació: akademika*. Po zagajeniu 

  

NA KAUKAZIE. 
„„Wieczorem przybyliśmy do Ba: 

ku, „) nad morzem Kaspijskiem. 
Jest to stolica Azerbejdżanu — i 

nafty. Jest to do połowy miasto azia- 
tyckie (Stare miasto) i europejskie 
Aowó miasto). Europejskie miasto 
ma ulice szerokie, jasne, wesołe; miasto 
azjatyckie z wąskiemi, krętemi swemi 
ulicami i uliczkami jest ciemne i po- 
nure. Wysokie, imponujące okna łu: 
kowe zaciągnięte gęstą kratą :dru- 

“ cianą. Każdy dom — pałac; a każdy 
pałac—więzienie, Młode mahometanki 
bakińskie mają usta zasłonięte białą 
lub niebieską chustką. Są jak zamu- 
rowane. Każda z nich jest własnem 
dla siebie więzieniem. 

Żebrzkom wystającym przed wiel- 
ką bramą miasta nie ma potrzeby 
coś dawać. Ci żebracy to—ornament. 
Poważni  mahometanie, w białych 
turbanach przegryzają machinalnie 
ziarna stonecznikowe, przyczem łu: 
pinki czepiają się po ich pożółkłych, 
szarych brodach. Na wielkich płytach 
kamiennych siedzą handlarze uliczni, 
Przed tym i owym leży kilka ćwiar- 
tek papieru listowego, para kopert. 
„Towaru* swego handlarz nie myśli 
zachwalać. W głębi ciemnych, ponu- 
rych, brudnych sieni bieleją podwó: 
rza o oślępiającej białości murów, z 
ozdobną w pośrodku studnią, martwe. 
  

*) Korzystam w zarysie niniejszym 2 о- 
Rainis korespondencji, datowanej z Tyflisu, 
2 J. Rotha, opišujgcego we «Frankfurter 
eitung> podz a po Rosji, odbytą na 

wiosnę i latem r. b. Najświeższy ustęp swe- 
go opisu zatytułował autor; «Das Vólker- 

abyrint im Kaukasus», 

zebrania przez p. starostę Żórawskie- 
go, wygłosił informacyjne sprawo- 
zdanie o organizacjach pomocy pol- 
skiej młodzieży akademickiej prezes 
«Bratniej Pomocy» uniwersytetu Ste- 
fana Batorego w Wilnie p. Kowalski. 
Mówca objaśnił zebranym, że mło- 
dzież akademicka w Wil.ie z braku 
subsydjów stałych pozostaje w cię: 
żkich warunkach materjalnych i skut- 
kiem tego zapada wielu na gruźlicę, 
dlatego wezwał do utworzenia stałe: 
go koła pomocy akademickiej w 
Święcianach, którego dochody w po- 
łączeniu z innemi mogiyby przyczy- 
nić się nietylko do zapewnienia u: 
trzymania kojegów lecz i na budowę 
domu akademickiego w Wilnie. Po 
dłuższej dyskusji utworzono  prezy* 
djum koła akademika, w skład któ: 
rego wchodzą: Insp. szkolny p. Ma- 
jewski—prezes, starosta Żurawski — 
wiceprezes, dr. Soroko— wiceprezes, 
kpt. Zgłobicki—sekretarz, insp, sam. 
Przezdomski—skarbnik, 

Do komisji rewizyjnej: dyr, Mo- 
tylewski, dyr. Czapkiewicz, prof. Mie: 
Szkowski, burmistrz Piełkiewicz, prof: 
Kiewlicz. 

Zadaniem komitetu będzie zebra- 
nie większej liczby członków stałych 
jak i czynna pomoc w sprzedaży bo- 
nów loteryjnych, z których wiele jest 
cennych jak: umeblowanie salonu, 
samochód, rowery, maszyny do szy- 
cia, konie, źrebaki, krowy, maszyny 
do pisania, ubrania i t. d. 

A ARRAS IDE EN 

Wieczór twórczości Jankowskiego. 
Dzisiejszy wieczór literacki twór- 

czości Cz. Jankowskiego w Reducie, 
kióry rozpocznie się o godz. 5 tej 
р.р. zgromadzi niewątpliwie sfery 
literacko-artystyczne Wilna oraz szer- 
szą publiczność, zainteresowaną twór- 
czością literacką znakomitego pisarza, 

Program wieczoru barwny i żywy 
przedstawia się następująco: w części 
pierwszej chór Lutnia pod batutą dyr. 
Leśniewskiego  odśpiewa Polonez 
es-dur Chopina i Pieśni Moniuszki 
— będzie to niejako introdukcja do 
właściwego programu literackiego 
wieczoru — poczem pp. Limanowski 
i Wierzyński zabiorą głos o twórczo- 
ści pisarza. Następnie utalentowana 
artystka Reduty p. Halina Hohendlin- 
gerówna odczyta gawędę Jankow- 
skiego „Napoleon w Oszmianie* oraz 
kilka drobnych utworów, między in- 
nemi urywek z pamiętnika „Z dnia 
na dzień* z roku 1915. 

Część drugą wieczoru rozpocznie 
znany artysta Reduty, świetny od- 
twórca „Głupiego Jakóba* Rittnera p. 
Wacław Malinowski odczytaniem peł- 
nej kolorytu lokalnego «Przechadzki 
po Wilnie» Skierki z Mickiewiczem 
i recytacją kilku żartobliwych, pel- 
nych humoru i zacięcia szkiców 
poetyckich Jankowskiego. Dalej zna: 
na artystka Reduty p. Hal. Gallowa 
wypowie piękny poemat liryczny mi: 
łosny pisarza z cyklu „Arabeski* o- 
raz parę utworów o głębszym na- 
stroju refleksyjnym, poczem znako- 
mita śpiewaczka i artystka opery p. 
Wanda Hendrychówna odśpiewa „Pio- 
senkę o piosence" słowa Jankow- 
skiego — muzyka Kratzera oraz kilka 
różnych pieśni polskich i obcych 
kompozytorów. Na zakończenie usły- 
szymy poemat Jankowskiego p. t. 
„Quasi una fantasia* pełen polotu i 
brawury z ilustracją muzyczną p. 
Dziewulskiego oraz „Menuet* do 
kompozycji Paderewskiego w mi- 
strzowskiem wykonaniu  przybywają- 
cego specjalnie z Grodna na wieczór 
literacki Jankowskiego dyr. Jlujusza 
Osterwy. Przy fortepianie dr. Tadeusz 
Szeligowski. Podkreślić należy, iż na 
wieczorze obecny będzie autor. 

Rynek główny mocHo egzotyczny. 
Niezliczona moc sklepów i straga- 
nów z napisami w językach: turec- 
kim, perskin:;, ormiańskim.. A oto i 
nazwisko wypisane łacińskiemi lite: 
rami. Arvad Darzach Levin Handluje 
poduszkami. Jakiej to może być na- 
rodowości człowiek? Żyd? Nie—Nie 
jest nawet semitą. To tak zwany „tat“. 
Wszelako kilkoma wyrazami niemiec- 
kiemi—włada. Przechodzącym mimo 
wielblądom dmucha kłębami dymu w 
smutne fizjognomje. 

Cóż to za nieprawdopodobnie 
patetyczne zwierzęta! Głupota ich jest 
specjalnego rodzaju; to uroczysta głu- 
pota. Być może, że wśród pustyni 
są jakieś — naturalniejsze. Bakiński 
egzotyczny rynek jest dla wielblądów 
jeszcze za mało egzotyczny. Na tle 
sklepiku Arvada Darzaha Levina wy- 
glągają jakby jakaś parodja konia. 

* 

Dziwny skądś zalatuje zapach 
ekon się skóry. To! tam na 
rogu — kuszecznaja. Zgadł każdy, 
że to podrzędna jadłodajnia. Tam 
niezawodnie przelał się na rozpaloną 
płytę kuchenną łój barani, którym się 
ludność bakińska wręcz obżera, Łój 
skwarzy się na otwartym ogniu... 
Zapuszczam się w jakieś domy prze- 
chodnie; wynurzam się z bram dłu- 

ich jak tunele na podwórzy enfiladę. 
u nawpółnagie kobiety piorą bieliz- 

nę w baljach, zaaferowane, kłótliwe; 
owdzie starzy jacyś ludzie wysypiają 
się na kamieniach. Spokojną, wolną 
od trosk mają starość. Dzieci przy: 
kucnąwszy na ziemi grają w karty. 
Handlarze porozkładalijwszędzie swój 

Litewsko - sowieckie 
układy ekonomiczne. 
KOWNO, 28.X, Elta. Skład trzech 

komisji dla prowadzenia rokowań е-- 
konomicznych między Litwą a ZSSR 
jest następujący. 

1. Komisja układu handlowego. 
Ze strony litewskiej wchodzą: ]. 
Dobkiewiczius (prezes), J. Pajanis, 
Wienożinskas, Borchert (członkowie), 
J. Wajłokajtis (ekspert); ze strony 
ZSSR—Stomoniakow (preżes), Kauf- 
man, Sabinin, Malecki, Kozyrew i 
Zonensztral Piskorski (członkowie). 

2. Komisja tranzytowo-transpor- 
towa. Ze strony Litwy: Landsbergis 
(prezes), Kurganawiczius, Borchert 
(członkowie), Schreiber i Jahn (ek- 
sperci); ze strony ZSSR. Imenitow 
(prezes), Karpow, Awsow i Artamo- 
now (członkowie). 

3. Komisja prawno - redakcyjna. 
Że strony Litwy: dr. Puryckis (pre- 
zes), W. Kalnietis i T. Petkewiczius 
(członkowie); ze strony ZSSR. Łasz* 
kiewicz (prezes) i Zonensztral Piskor- 
ski (członek), 

Prace komisji są koordynowane 
przez narady przewodniczących obu 
delegacji litewskiej, dr. Purycklsa, i 
ZSSR. p. Stomoniakowa. Postanowie= 
nia komisji są ponownie rozważane 
i zatwierdzane na ogólnych plenar- 
nych posiedzeniach. : 

Pozatem poseł litewski p. Bałtru- 
szajtis przy pomocy rzeczóznawców 
(pp. Ig. Joninasa, Kałnietisa, Grigalu- 
nasa i Bagdonasa) utrzymując kon- 
takt z przedstawicielami odpowied- 
nich organów ZSSR, jest zajęty 90 
prowadzeniem do wykonania tych 
klauzul trektatu pokojowego, które z 
różnych powodów dotąd przez ZSSR 
jeszcze niez zostały wykonane (koa* 
cesje leśne, układy, zwrot metryk li: 
tewskich i in. mienia kulturalnego). 

Potrzebujemy zaraz 
DOMÓW, 

FOLWARKÓW, 
OŚRODKÓW, 

MIESZKAŃ. 
Do kupna, sprzedaży, dzierżawy 

Wilefskie Biuro Komisowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, tel. 152.     

Początek koncertów 
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Ministerstwo Zdrowia Publicznego. 

towar wprost na bruku — i co 
chwila wołają: Uwaga! Nie nadeptać! 

Co mam kupić? Placek przaśny 
coś w rodzaju żydowskiej .macy? 
Gruziński pas za sześć rubli? Skóra 
cienka; jakieś wieszadełka „srebrne*. 
To dla Anglików. A może puginai 
w pochwie — z ozdobami z imito- 
wanego srebra? Długie szpilki dam- 
skie do włosów, guziki do mankie* 
tów, tureckie”, z tureckiemi napisami, 
„kapszuk* do tytoniu ze skóry koziej, 
wianek czosnku, coś w rodzaju giet' 
rów z owczej skóry, „tylek“ jagnię- 
cia świeżutki, ociekający krwią, ape- 
tyczny; główka sera owczego, zęgar- 
ki bez indeksów, precjozy z fałsży 
wemi kamieniami i perłami, szelki 
jaskrawo trawiastego koloru, skrom- 
ne symbole dalekiej cywilizacji...” 

Wałęsają się wśród tego bigosu 
rośli, czarni tragarze portowi; wy- 
rostki zachwalają „świeżą wodę*, co 
ją noszą na głowie w dużych glinia- 
nych garnkach. Prosto trzymają się, 
jak Świeca; tylko nogi ich szybko 
drepczą. Bose dziewczęta idą do 
studni; przez ramię mają przewieszo- 
ne drewniane wiadra. Mnóstwo do- 
koła wysokich ogromnych „papach* 
(czapy baranie, kudłate), Taka moda, 
taki zwyczaj. 

* 

Wszystkie tu nacje Kaukazu re 
prezentowane. A ileż, mój Boże, tych 
nacyj na 455 ciu tysiącach kwadrato- 
wych kilometrów Kaukazu! Pytałem 
starego bakińskiego przewodnika. 
Pomyślał chwilę i rzeki: «Będzie ich 
przeszło 40». 

0000000000000000000 00 O0O0000000000000000 

Resfauracja „0AZA“ 
Z dniem 1 listopada r. b. 

= : 

(dieczorų mužyczno-(0kalnė 
w wykonaniu pierwszorzędnych stołecznych sił artystycznych. 

0000000000000000000000600000000000000000 

ARTRETYZM-ISCHIAS 
STADJUM ZASTARZAŁEM LECZĄ SKUTECZNIE i 
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DOLE ORAZ. ZNIEKSZTAŁCENIAJSTAŻ Ż : 
„ WÓW USTĘPUJĄ JUŻ PO KILKAKRÓT> /, 7 я 
_ NYM UŻYCIU BOWYLSZYWARENEJTÓW 7 A 
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SPOSÓB UZYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH //, е 

‚ Do NABYCIA WE WSZYSTKICH APTEKACH i SKŁADACH APTECZNYCH. 

Opatentowane w _ Polsce, zarejestrowaue I zatwierdzone przez 

Skład Główny firmy <Ekstralit L. Pajerskiego> Sp. z o. o. Fabryka 
Chemiezno-Farmaceutyczna Bolesław Krogulecki Warszawa, Ogro- 
dowa 59a. Tel. 45—08 I 20—21. W. Z, P. Nr. 54, Wilno, dn, 7 X—1926 
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504 jaczejki komunistyczne nn ziemiach wschodnich. 
Wedlug 

30 z dn. 30 b. m. — na terenie 
woj. 

wykazu umieszczonego w organie Białoruskiej 
Włościańsko Robotniczej Hramad, — „Narodnaja Sprawa* Nr. 

zialalnošci Hramady t. zn. w 
Wileńskiem, Nowogródzkiem, Poleskiem i Białostockiem 

istnieją w chwili obecnej 584 «Hurtki». 
Jak wiadomo «Hurtki> te są niczem innem jak przemia- 

nowanemi jaczejkami «Komunistycznej Partji Białorusi Zachod- 
niej». Tworzą zwarte organizacje i bojówki, gotowe w każdej 
chwili do zbrojnego wystąpienia przeciwko państwowości pol- 
skiej. Organizacje te w dalszym ciągu subsydjowane są przez 
czynniki komunistyczne w Mińsku w celach wywrotowych. 

Rozłam mniejszości narodowych w Rydze. 
RYGA, 30X. PAT. W bloku przedstawicieli rniejszości narodowych 

w sejinię nastąpił rozłam z powodu niespodziewanej secesji Niemców. 

Brak węgla na Łotwie, 
RYGA 30.X. PAT. Według doniesień prasy 7 przedsiębiorstw prze- 

mysłowych znalazło się w trudnem położeniu z powodu braku węgla, co 
pociąga za sobą podwyżkę cen drzewa. 

Konferencja adwokacka, 
WIEDEŃ 30.X. PAT. Dziś odbędzie się w wiedeńskiej izbie adwo- 

kackiej konferencja, w której wezmą udział przedstawiciele związków ad- 
wokackich i izb adwokackich z Austrji, Węgier, zechosłowacji i Polski. 
Celem narady ma być zorganizowanie stałego kontaktu pomiędzy adwo- 
katami wszystkich państw sukcesyjnych jako też sprawa popierania i ujed- 
nostajnienia pomocy prawnej między wymienionemi państwami 

a] 

Nowy rekord lotniczy. 
PARYŻ 30.X. PAT. Lotnicy Rignot i Costes lądując w miejscowości 

Djask w zatoce Oman przebyli 5500 klm. bijąc: rekord lotu bez lądowania. 
Poprzedni rekord Chalees i Weezerta 

` 

wynosił 5170 klm. 

Proces sportowy w Krakowie. 
KRAKÓW, 30X, Pat. W dniu wczorajszym przed trybunałem sądu Sirgjomegs 

karnego w Krakowie rozpoczął się sensacyjny proces na tle stosunków spor 
Oskarżonym był Michał Dzikowski, którego oskarżono 0 
gry o mistrzowstwo klasy B między klubem Adis 
wym «Podgórze» kopnął w nogę atakującego 
wa Majchra tak silnie, że złamał mu nogę 
yn zbrodni ciężkiego uszkodzenia ciał 

zienia. 
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Na północnym tylko Kaukazie 
powstało po bolszewickiej rewolucji 
dziewięć republik niezależnych. Ою 
republika Nogajów (Tatarów nogaj: 
skich), oto republika Czarnych No- 
gajów (Kara-Nogajów), dalej Turkme- 
nów (wielu z nich do dziś dnia nosi 
w nozdrzach pierścioneczki); a tu ma 
ją własną republikę i kompletnie cy- 
wilizowani Karaczaje. Z  geografji 
wiemy, że w Kurdystanie mieszkają 
Kurdowie a w Karabachu Ormianie 
vel Armeńczycy.. wszelako — opo- 
wiada p. Roth — poszedłem po in- 
formacje ścislejsze do fińskiego uczo- 
nego filologa, wykładającego w azer- 
bejdżauskim Instytucie. Dopiero mi 
profesor Siimumagi oczy otworzył ną 
bajeczną mozajkę plemienną! 

Same nazwy trudne do zapamię* 
tania. Oto Mugalowie, oto Lezgińcy, 
doskoli do wszelkich rękodzieł, 
dsgestańskiej; w jednym tylko powie- 
cie Kubryjskim pięć plemion: Cha 
putlicowie, Chinalupcowie, Budukco- 
wie, Czekcy i Krysłowie. Na polu- 
dniu od Lezgińców siedziby mają 
swoje Kurinowie. Jest ich z 50:000. 
Sąsiadują z nirhi Tattowie, w prostej 
linji pochodzący od Persów. W po: 
wiecie Nuchijskim: Warteszowie i 
plemię Nidzejów. W dzielnicy Len- 
korańskiej — Tałyszowie. Po stepach 
Mugańskich gnieżdżą się deportowa- 
ni z Rosji przez carów rosyjskich 
chłopi-sekciarze, więc  Duchoborcy 
i Molokanie, Staro: „i Sobotnicy. 
W ogromnych w: Giejdzy i 
Szmachowie, słyną! "z wyrabiania 
znakomitych win, mieszkają rolnicy, 
zwani Szwabami. Po większej części 

rasy Ż 

wych. 
że w Podgórzu w czasie 

arbarnia> i klubem sporto- 
ramkę napastnika «Podgórza» Stanisła- 

czyniąc go kaleką. Sąd uznał Dzikowskiego 
ła i sk.zał go na 4 miesiące ciężkiego wię: 

Najlepszym przyjacielem 
żołądka są czyste 
naturalne krajowe 

WYTWÓRNIA ul. Piłsudskiego 2. 

Groźne miazmaty Białoruskiej „Robotniczo-Włościańskiej Hromady*. 

Aresztowania koło Słonima. 

Ze Słonima donoszą, w dniu 15 
października rb. we wsi Szubaki gm. 
Kostr. pow. Słonimskiego, organa 
policji dokonały aresztu prezydjum 
nielegalnego  «hurtka» Białoruskiej 
Włościańsko Robotniczej Hramady 
Aresztu dokonano naskutek doku: 
mentów i dowodów, które wpadły w 
ręce policji politycznej, a które nie- 
zbłcie stwierdzają nielegalną, anty- 
państwową o charakterze dywersyj- 
nym działalność pomienionego hurtka. 

Narazie aresztowano 4 osoby: 
Sergjusza Knygę, Cimocha Herasim- 
czuka, Teodora Dziemidczyka i Mi- 
kołaja Utlika. Aresztowanych wraz z 
dokumentami przekazano do dyspo* 
zycj! władz śledczych. 

Jednocześnie w parę dni późnie 
organom policji udało się aresztowa 
niejakiego Siniaka i Jakubczyka, zna- 
nych komunistów, u których znale- 
ziono szereg kompromitujących do 
kumentów. 
  

  aa 
$| Nowość wydawniczal 
Ś$| Opuściła prasę drukarską 1 znajduje 
2 się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiego 

„L czeczotkowej *szkatułki* 
(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. 

e CENA 5 ZŁOTYCH. 

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

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

  

Kraj. 
i Zagr 

Hierwszej WnsienSkiej 
Spółki Wini Przetw. 
Owacowych. 

SKLEP DETALICZNY przy ul. 
Wileńskiej 36 (tel 8-86) zaopatrzony stale w wielki wybór win i napoi 
wyskokowych, oraz towarów spożywczych, delikatesów i owoców. 

CENY DOSTĘPNE DLA „KAŻDEGO 

ę% 

s Wyprzedaż resztek © 
5 w wielkim wyborze A. 
© 2 znicznem ustępstoem. p 

VZECZY 
0gq,, TEL 4.08. 

Nowość! 

Ks. Tadeusz 
Pszczoły 124 rys, 

Cena zł. 
    

  

wyznają mennonicką *) wiarę. W nie- 
mniej roziegiych wioskach Priwolna- 
ja i Prybosz mieszkają nmajciekawsi 
na świecie Żydzi, Najczystsi to aryj- 
czycy. Są to mianowicie chłopi ro- 
syjscy, którzy byli niegdyś Sobotnika- 
mi to znaczy uznający za święto co: 
tygodniowe nie niedzielę lecz sobotę. 
Gdy ich zaczęły władze carskie prze- 
śladować, przeszii sobotnicy ze zła. 
ści i rozżalenia całkowicie na żydow- 
ską wiarę, Obecnie nazywają siebie 
Gerim (po hebrajsku: Obcy ludzie), 
typ mają najkompletniej słowiański, 
trudnią się rolnictwem i hodowlą by- 
dła, Odznaczają się wielką pobožno- 
ścią. Co by począł wobec takich «oka- 
zów» — prawy antysemita? 

Nie zaleniłem się — opowiada 
p, Roth—odwiedzić w górach (Baku, 
jak wiadomo, leży na samym skraju 
wschodnim pasma gór Kaukaskich) 
ydów zwanych góralami. Są to naj- 

przykładniejsi ortodoksi judaizmu tyil- 
ko też nie semici czystej rasy. gą to 

*) Mennonici są — mówiąc nawlasem — 
<odmianą» anababtystów. Sektę utworzył 
eszcze w XVlstem stuleciu, Holender, Men- 
no Simonis. Mennonici mają za najświętsze 
przykazanie: nie kłamać nigdy f nie służyć 
w wojsku, Napolęon zwalniał ze służby 
wojskowej każdego mennonitę. Opowiadaj 
zaś, że raz Menno Simonis uciekający od 
pościgu żołnierzy, jechał traktem na wozie 
wespół z kilkoma włościanami, Zatrzymują 
wóz żołnierze. Pytają: «Jest tu między wa* 
mi Meano Simonis?» Prawemu mennonicie 
nie wolno kłamać. Tedy Menno Simonis 
zwraca się sam kolejno do każdego z towa- 
rzyszów podróży i pyta: <Który z was Men- 
no Simonis?» Chłopi trzęsą głowami. A Men" 
no oświądcza zwracając się do żołnierzy: 
«Powiadają, że go tu niema». Żołnierze od- 
dalają się a Menno Simonis uniknął szczęśli- 
wie kłamstwa. ` 

Księgarnia Kazimierza Rutskiego, 
Wilno, Wielka 66 poleca: 

czyli nauka 

Jana Wilczyńskiego. 

qllkęwjcy UUna „Лисёмвилсго 78. 

i 7.33, 

Ciborowski 2 
o pszczelem życiu i naturze, 

w tekście, z przedmową prof, D-ra 
ilno, str. 167. 

7, па papierze kredowym 11.— 

   
   
   

   
  

co do narodowości Tattowie, czyli w 
gruncie rzeczy, Persowie, Przed woj- 
ną zachodnioeuropejscy sjoniści pró- 
bowali zawiązać ścisłe stosunki z 
tymi Żydami kaukaskimi, Udało się. 
Rabini z gór Kaukaskich okazali się 
gorliwymi sjonistami. Wojna a potem 
rewolucja bolszewicka zerwały do 
cna te stosunki. Obecnie młodzież 
góralsko-żydowska w górach Kaukazu 
zbolszewiciała zupełnie i jest antykle- 
rykalną, jeżeli nie wyrazić się bezwy- 
znaniową. Jednocześnie obudził się 
tam nacjonalizm lecz nie żydowski 
jeno tattyjskii Tattowie rozproszeni 
po całym Kaukazie marzą o jedności... 
narodowej. Oni także. Nasi rodacy— 
powiadają górscyjŻydzi kaukascy—to 
nie Zydzi np. palestyńscy lub polscy, 
rozproszeni po całym Świecie; ną: 
szymi rodakami są Tattowie mako. 
metańscy oraz ormiańsko + katoliccy; 
W głowie się mięsza od takiej naro- 
dowo-wyznaniowej miszkulancji. 

„ Dodać trzeba, że pismo tattyjskie 
nie istnieje, i nigdy nie istniało. Tat- 
towie kaukascy wpadli na kiepski 
pomysł używania alfabetu... hebraj- 
skiego. Akurat w tej chwili kiedy 
Turcy przeszli (dziś juź prawie po- 
wszechnie) na alfabet łaciński. 

Wszystkie plemiona kaukaskie ma: 
ją podobno pochodzić—od Jafeta, Z 
rodu Jafeta miały pochodzić wszyst- 
kie nacje osiadie dookoła morza 
Śródziemnego—przed wiekami, Więc 
ci, o których wspominają cegły asy- 
ryjskie BRE pismem  klinowem: 
biblijni Chatytowie, dalej szczep Urar. 
to i szczep (może naród?) Chaldo, 
szczep Nairi i szczep Mittanós, Z 
rodu Jafeta mieli być przedwieczni
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bija się na organizmie ludzkim, 
Tre tego 2 racji znacznie nižszej 
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KRONIKA 
NIEDZIELA 

o Wach, sj. © g. 6 m. 25 

уе Zach. sł og. 4 » 14 

Wszyst. Św.   
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 30—X 1926 r. 

Ciśnienie 1 
średnie  j BI 
Temperatura | 
Średnia jt ó 

ad za do- 
Nė mm. j 05 

Wiatr 1 . 
przeważający j Południowy 

Uwagi: Pochmurno, mgła, deszcz, mi: 
mum za dobęĄ-29C, tendencja barome- 

«ryczna staly wzrost cišnienia, 

KOŚCIELNA. 

— Nabożeństwo żałobne. Dnia 
2-go listopada 0 godz. 7-ej rano w 
Kościele O. O. Misjonarzy przy ul. 
Subocz, odbędzie się nabożeństwo 
żałobne za dusze zmarłych członków 
Kasy pogrzebowej Polskiego Związ- 
ku Kolejowców. Uprasza się Kole- 
gów o jaknajliczniejsze przybycie. 

URZĘDOWA. 
— (!) Spirytus skażony kupo: 

wać będziemy systemem kartko- 
wym. Ostatniemi czasy policja m. 
Wilna stwierdziła, $że w wielu wy- 
padkach przyczyną zakłócenia spokoju 
Poza był stan nietrzeźwy z3- 
rzymanego, wywołany użyciem spi- 
tytusu skażonego. 

Wobec tego, że konsumpcja Sspi- 
rytusu skażonego bardzo ujemnie od: 

a 

ceny spirytusu skażonego od zwy: 
. kłego Skarb Państwa ponosi znaczne 

straty, Komendant miasta (policji) po- 
lecił wszystkim kierownikom komisar« 
jatów przeprowadzić t. zw. głęboki 
wywiad rzeczowy i dane wraz z wnio: 
skami czy ewentualnie nie należałoby 
wprowadzić kartkowego systemu 
Sprzedaży spirytusu skażonego złożyć 
do 4 listopada r. b. w Komendzie 
miasta. 

SAMORZĄDOWA. 
— (o) Zdolność płatnicza lu- 

dności a wydatki samorządowe. 
Wydatki poszczególnych związków 
samorządowych w roku bieżącym zo- 
stały przez władze nadzorcze ograni- 
czone do wysokości wydatków z 
roku 1925. Obecnie przy układaniu 
Preliminarza budž.towego na rok 1927 
Samorządy - mają pod tym względem 

/ wolną rękę. Min. spr. wewnętrznych 

gi ości, 

1 

zaleciło jednak, by granicą tych wy: 
datków była zdolność płatnicza lu. 

MIEJSKA 
— (o) Posiedzenie miejskiej 

komisji technicznej. We wtorek, 
dnia 2 listopada, odbędzie się w Ma- 
gistracie posiedzenie miejskiej komi- 
Sji technicznej, na którem w obecno- 
Ści przedstawiciela firmy Brown Bo- 
Veri omawiana będzie sprawa dostar: 
czonych objekiów dla  eiekirowni 

| miejskiej. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECNZA 
— Ochrona prawna urzędni: 

, ków Kasy Chorych. Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej wydało w 
du, 2 sierpnia r. b. wyjaśnienie obo: 
wiązujące do Ustawy z dn. 19.V, 
1920 r, z którego wynika, że urzęd- 
nikom Kasy Chorych, zarówno jak 

, Urzędnikom państwowym, przy peł: 

у 

nieniu obowiązków siužbowych, slu- 
žy prawo do szczególnej ochrony 
prawnej, przewidzianej w ustawach 

  

autochtonowie Cypru i Krety, dalej 
Etruskowie i Liguryjczykowie oraz 
Iberowie — których szczątki mają 

/ jeszcze dziś swoje siedziby pod Pi- 

2 

tenejami i zwą się: Baskowie, Indo- 
€uropejczycy—powiada nauka — wy- 
parli Jafetydów z ich siedzib odwiecz- 
mych. Irańskie plemiona osiadły na 
Kaukazie a Arabowie przynieśli im 
aŚwiatło* wiary mahometańskiej zaś 
Urcy narzucili im mowę swoją i 

pismo. Zlanie się z sobą tych szcze- 
Pów i plemion irańskich—nie nastą- 
piło. Po przepastnych kotlinach gór 
Kaukaskich, po dolinach, po niedo- 
Sstępnych prawie  płaskowzgórzach 
gnieżdżą się do dziś dnia resztki tej 

_ odwiecznej egzotyki, resztki dawno 

| 
| | 

| 
| 

| 
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wygasłej kultury. 

Na Kaukazie można iz anima vili 
udjować całą ewolucję radu ludz- 

kiego—od prymitywnych jaskiniow - 
ców do spokojaych rolników, od 
Wojowniczych nomadów do niemal 
sielankowych pasterzy, od dzikich 
myśliwych do miłujących spokój i 
zgodę duchoborców, co z pobudek i 
nakazów religijnych stali się wege- 
arjaninami.., 

* 

Wszysikie te nacje korzystają dziś 
pełnej autonomji, Niema co mówić, 
osja bolszewicka nie skąpi pełnych 
Taw autonomicznych każdej bodaj 
lmniejszej «mniejszości narodowej». 

yła już mowa o iem na tem miej- 
CU. Bolszewickiemu regimowi i rzą: 
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Owi nie chodzi o czyjąkolwiek na- 
NE Może należeć do narodo: 

ości, jaka mu się żywnie spodoba 

SŁOWO: 3 

i O CZERNI Ś.p. Piotr Cape. 
Р Dnia 29 października r.b. zmarł 

' E w Szpitalu na Antokolu „wskutek za- 

Gekretarz Osobisty Wojewody Wilonsk. ego 

wody Wileńskiego ś.p. Piotr Cape. 
Ś.p. Piotr Cape urodził się w 

Piotrkowie w 1897 roku. W roku 
1915 przerwał studja gimnazjalne i 
wstąpił do legjonów polskich, biorąc 
czynny Udział w walkach, gdzie był 
kilkakrotnie ranny i kontuzjowany. 
W r. 1918, jako niezdolny wskutek 
odniesionych ran do dalszej służby 

po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św 
Sakramentami zasnął w Bogu dnia 29 października 

1926 roku o północy przeżywszy lat 29. 
Po egzekwiach w Kościele Św. Piotra i Pawła 

odbył się pogrzeb w dniu 30 paźdzernika na Cmentarzu 
Antokolskim O nabożeństwie  żałobnem — nastąpią 
oddzielnie zawiadomienia. 

O stracie oddanego i nieodżałowanego współpra- 
cownika i smutnych obrzędach zawiadamia 

wojskowej, wstąpił do służby psūstwo- 

WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ 

swe. Obie uchroniły ją od najstrasz- 
niejszego wroga. 

, W pomroce wieków ginie postać 
pierwszej stażniczki Polski. Mówi 
nam o niej jedynie legenda. 

Za to w całym blasku chwały i 
zasługi najwyższej stoi postać Jadwi- 
gi. > ją = bliżej dać ją 
poznać, umiłować i uwielbić całemu 

stosowanie art. 532 p. 3 kod. kar. społeczeństwu, oto zadanie, którego 
Z UNIWERSYTETU. się podjęło Koło im. Emmy Dmo: 

— Wykłady kuratora Rynie- Chowskiej P. M. Sz. urządzając w 
wicza. Dziekanat Wydziału Humani. Sobotę dn. 6 listopada uroczystą 
stycznego U.S.B. donosi, że pan ku- Akademję w sali im. Sniadeckich U. 
rator O. S. W. dr; Antoni Ryniewicz 5. B. ku czci tej Wielkiej Królowej. 
objął wykłady w Uniwersytecie Ste- Mówić nam będą o niej, tacy mów: 
fana Batorego, W bieżącym roku CY, jak ] E. ks. biskup Bandurski i 
akad, przedmiotem tych wykładów Prof. K. Chodyniecki. 
będzie «Objaśnianie tektów starofran- _ Złoży jej hołd, artystyczną dekla: 
cuskich», macją p. ]. Sumorokowa. Hymn 

AKADEMICKA. „Bogurodzica*,  odspiewany przez 
chóry seminarjów nauczycielskich, pod 

— Z Korporacji. Do prezydjum wytrawnym kierunkiem p. B. Ga- 
Konwentu Polonja na semestr zimo- wrońskiej, przeniesie nas w dawno 
wy weszli: com. Kerim Achmątowicz zamierzchłe czasy. 
jako prezes, com. Wacław-Kazimierz Bilety na ten piękny obchód 
Zajączkowski jako vice.prezes i com. wcześniej do nabycia w _ księgarni 
Witold Sawicki jako sekretarz. Na Ww Makowskiego Ś-to Jańska 11. 

   

    

    
    

  

    

karnych. W razie znieważenia urzęd- 
nika Kasy Chorych podczas pełnienia 
czynności służbowych, przy ocenianiu 
czynu karygodnego winien mieć za: 

wej, początkowo jako urzędnik Pre- 
zydjum Rady Ministrów, następnie 
od r. 1922 jako sekretarz osobisty 
wojewody Władysława Raczkiewicza, 
na którem to stanowisku pozostawał 
aż do ostatniej chwili. 

Pogrzeb ś.p. Capego odbył się w 
dniu wczorajszym po południu na 
cmentarzu św. Piotra i Pawła. W 
ostatniej posłudze wzięli udział oraz 
złożyli wieńce: wojewoda Władysław 
Raczkiewicz i koledzy pracownicy 
Urzędu Wojewódzkiego, Wileńskiego oldermana wybrano com. Stanisława 

Dąbrowę-Januszewicza. 
— Apel z powodu Tygodnia 

Akademika. Młodzież un'wersytecka 

RÓŻNE. 
— () Weterani wezmą udział 

w uroczystości poświęcenia po: 

    

WOJEWODA WILEŃSKI, i Nowogródzkiego. Eksportacji zwłok 
dokonał jego Ekscelencja ks. biskup 

KEN: Władysław Bandurski, 
Puszkarewicza, znalezione dn. 3 IX rb. na Zmarły pozostawił po sobie szcze- 
rynku Zarzecznym, nr 107—26, 11) poduład- ry żal wśród przyjaciół i kolegów. 
ka pod chomont wojłokowa, znaleziona dn. 

dorocznym zwyczajem przygotowuje mnika poległym. Zarząd Stowa- zów krakowskich artystów —malarzy, 
piąty z kolei swój „Tydzień Akade: rzyszenia Weteranów rozesłał do ciesząca się stale A A: 

mika*. Wszyscy aż nadto zdają sobie członków swoich pismo, w którem wencją zwiedzających — otwartą Dę- o jg „p, na moście Zwi R ©О оБтнесиннееноонн ПрОМ ПЕЕЛОООНЕЕСТНО 
sprawę, z jakim trudem przychodzi wzywa „do wzięcia udziału 2.Xlrb. w dzie jeszcze tylko przez niedzielę 31 26, 12) Sad znalezi Ba MA als ak 
dziś nauka tym, którzy w znacznej kasis i pochodzie na cmentarz b. m. i pa 1 listopada od żę Ostrobramskiej, nr 114—26, 13) Torebka 
większości zmuszeni są zarobkować Rossa, gdzie odbędzie się uroczyste 10 rano do 7 wieczorem, poczem (amm z PrzęTziu oraz in. rzeczami zna: Cały szereg obrazów z życia Ś-go 
na szczyptę strawy i lada jaki dach poświęcenie pomnika dia poległych wystawa zostanie nieodwołalnie zam- u wi ek 5: EA PAN 14)" Słownik Piadcsaka 4 śtej Kiary, oz sto 
nad głową. żołnierzy. kniętą i przeniesioną do Białegosto* niemiecki znaleziony dn 14 X rb na ul. dukcje najpiękniejszych ' dzieł sztuki 

Nie mówiąc już o tem, że wielu _— Kwesta na rzecz Schroniska ku. Zarząd wysławy uprasza tych Drueta, nr 119—26, | związane z treścią wieczoru, ukaże 
z nich owej pracy znaleźć nie jest w SS. Salezjanek. W niedzielę dn. wszystkich, którzy nabyli względnie eT” cjakwesijonowane podczas sie ża pomocą projekcyj świetlnych. 
stanie, w tych warunkach zdoby- 31.X b. r. odbędzie się na ulicach m. zarezerwowali pewne obrazy O zgło- ооа koterkowniste. = ae PG. Początek o godz. 8 mej wiecz. Bilety 
wając wiedzę, młodzież nasza nara: Wilna kwesta na rzecz sierot Schro- szenie się po ich odbiór w ponie: prawie, oraz ubrania męskie ibielizna róż. w cenie od 2 zł, do 20 gr. nabywać 

żona jest na głód, chłód i choroby. niska Sióstr Salezjanek. Ochrona po: działek popołudniu iub najpóźniej we nych kolorów, nr 99-26 2) Żakiet damski można wcześniej w biurze „Orbis” 
Jakie pokolenie z niej będzie? Zasta: wyższa istnieje od lat kilkunastu wtorek przed południem. kolos Bronzowego, želazko do prasowania Mickiewicza 11 о 10 do 4 i pół 
nówmy się, Przyszłym zastępom na- dawn. pod nazwą «Dom Serca Jezu: _ Czyje rzeczy? W składnicy Urzęda 14735 |26, 3) Torebka damska. skora P+ p- (w niedziele i Święta od 10— 
szych lekarzy, adwokatów, inżynie: Sowego» i istnienie swe zawdzięcza Śjedczego I?P. m. Wilna znajdują się przed: wraz z 2 obrączkami «Dube!» i książeczka w dniu zaś wieczoru w kasie 
rów, urzędników należy przyjść z po: ofiarom społecznym oraz jednostkom mioty niewiadomego pochodzenia znalezione do nabożeństwa, palio męskie czarne, koc Teatru Reduty na Pohulance od 11— 
mocą. dobrej woli. na ulicach a „= k pi Pom KE plisowy szary w kwlaty, zegarek męski 2 j gd 5—8 p. p 

Nazb,t duże ich rzesze, żeby za- Wychowuje się tam dziatwa ubo- Serie, B е Ё':ЪЁЁ{»"ЪТ’;„‘‚М_›;ЁТЁК°“‘ ai ^ : = pewnić im dobrobyt, Niechże przy- ga, pod wzorowem kierownictwem 1) Palto dziecinne, znalezione dn. 28 Osoby. poszkódowane | «suty. któ Znów alarm na prochowni 
jmniej j i Zakonnic Salezj Bo- VIil r. b 1. Mickiewicza Nr 97—2, 2) o osoby, które najmniej mają byt zapewniony i Zakonnice Salezjanek, w duchu Bo- VI r. b. na ul. i LS sad zgubiły swoje mienie mogą zgłaszać się do Wczorajszej nocy warta prochowni 

choćby całe buty! Wierzymy, że spo- żym z hasłem pracy nieustannej, — kapelusz męski koloru oo ie  Berardyń. gzgdM Śledczego (Zawalna 56) w celu odu as - О 5 , c : > <A |. ny dn. 28 VIil rb, w ogrodzie Bernaidyń: biorą po uprzednim poznaniu powyżej znów zaalarmowana została strzałem łeczeństwo polskie nie pozostanie Niestety, bieda coraz częściej daje SIĘ skim nr 95—26, 3) Paczka zawierająca pro: 5 Aa A i i ё 2 ro: toczonych przedmiotów. wartownika. Zrobiono alarm i prze- 
obojętne na zew Młodzieży i przyj- nam odczuć zwłaszcza wobec zbliża- szukano okolice prochowni celem 

jątki z „Kwiatków ś-go Franciszka”. 

NADESŁANE 
Į S aa ai 

Praktyczne rady dla każdego kupca 
i przemysłowca. 

i i i h ki szek do m coo z pastą co Rao: TE 

dzie jej z pomocą wydatną w dniach jącej Się zimy wychowanki przy znaleziona dn 1 IX rb. w ogrodzie Sernar: ATR i MUZYKA, : 

swa Aa, miernem odżywianiu są bez obuwia Śródka ar jez KSI MK ia  _ Teak Polki (ula danin) Dzi deszl da drułM kolezaaięgo. Р i i ы > ь A == o sala «< >). * 
ZEBRANIA 1 ODCZYTY ! Geo moi < Ei Iš ao dzie Bernardyńskim auria 5) ia jeden z ostatnich ADS E ži Na okczyki wartownika nieznani 

— Nadzwyczajne posiedzenie ay SZR (aoi (woreczek) damska z pieniedzmi, znalcziawa ki M. Malanowicz Niedzielskiej w sztuce T. nie cofnęli się od drutu, dopiero ofiarodawców z prośbą o najmniej- dn_3 IX rb. na ui. Wileńskiej nr 113—26, Ritinera «Głupi Jakób» ił i Wil. T-wa Lekarskiego. We wto- szy chociażby, datek w dniu kwesty, 6)Serweta szara w czerwony deseń, znale* Pa aaa i ri, SRG strzał oddany na postrach zmusił ich 
rek 2-go listopada r. b. o godz. 17 : j ziona w m—cu sierpniu w podwórku domu Jak6hs zupelnie schodzi tas Pl do ucieczki. 
i pół, w lokalu własnym, Zamkowa = 2 —— 5. imieniu swojem I przy wi. Wielkiej 22 nr 100—26, 7) krzesło ** racz Śclźw dka granų ia og Poszukiwania nie dały rezultatu. 

9 i p * * * * 2 24, odbędzie się nadzwyczajne po- SEA ZAD ю 1\'131!:!'0"! A O Przy a Mię. 8 m. 15 wiecz. wesoła «Bitwa pod Water. Zachodzi podejrzenie, że byli to al o 
siedzenie  (akademja)  Wileńskie — Ostatnie dni i zamknięcie rackiej, mr 101020, 8) ye Karóliay loo> — Lenguef'a. ijani, albo też złodzieje krad go paszport niemiecki na imię Karóliny Kow: = Poz ditEWICKi ładni. pijani, albo też złodzieje kradnący 
Tow. Lekarskiego z udziałem Cze. wystawy obrazów. Urządzona W zy nr 105—26, 9) portiei skórzany Oraz Dzis o gi ei BD A bbddle arcyzabg. drzewo leżące w tem miejscu. 
chosłowackich gości. Zarząd uprasza sali „Klubu Inteligencji Pracującej 2 klucze, znalezione dn 8 IX rb, na placu wną krotochwila W. Ripikżo «Pana się W myśl zasady, że „strzeżonego 
o jaknajliczniejszy udział. i ps i Ak as i RE AE żeni, jutro zaś. również o g. 4—ej pp. re- Bóg strzeże" przedsięwzięto wszyst» 

awa ® » ordowy <Urwis> — B. Katerwy. Ceny naj: kie środki ostrożności — Powszechne wykłady uni. “V 759 | 2978) Wys niższe od 15 gr. do 2 zł EOACKOSUDZNONY, 
i iedzi i TAS EDTA ITT TEO ION STOP TT | 00 2 Z. 

wersyteckie. W niedzielę, dnia 31-go m kodcGz 'premjera W środę po 
i # ° i tawioną będzi t paždziemika 1926 roku o Eodzine = Recital fortepjanowy Aleksandra Borowskiego. Ruszkowskiego e Nesele Ponsa." * SPORT. 

; > : — k Tow. Filh i I. 
Uniwersytetu p. dr. Jan Pruffer wy- || Przesadne reklamiarstwo biura kon: hovėna, tak już ogranej, a majczę- powiedziany na dzień saldejuy © Gą. Pogoń — Makkabi 3:2, 
głosi odczyt p. t: <Znaczenie OwA- certowego, urządzającego występy for. ściej sponiewieranej przez wszelkich dów technicznych, został odłożony. Pomimo tego, że krzywdzące zarządze« 
ze = ogólnej pz Przyro- tepjanisty Aleksandra Borowskiego, możliwych i niemożliwych ;dyletan= „, „o orysjpwystep K. lewiarowskiej že Ka om в —га - Лоей ‚ у ы A Е i L iedli. duta>, komita pr- s e em emożliwił ża ia nis ustrowany prze zapowiadające pojawienie się jakiegoś tów, byłby tylko wtedy b siak madonna operetki warszawskiej EA SE WOKGRAU tadccsinydi: enie: 
POWIE : „cudu Świata" budziło niesmak wielkii wiony, gdyby interpretacja artysty Niewiarowska wystąpi po raz drugi, czarując gów Pogoń nie tract ducha i ostatnio znów 
Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr. niejednemu słuchaczowi—oczekujące- wznosiła się ponad akademicką po- widzów potęgą Bwego talentu oraz zyskując wróciła do poprzedniej formy. Ostatnie spotu 
— Odczyt na temat „Nasze bo' mu czegoś niebywałego — zgotowało prawność maturzysty konserwatorjal- ogólny poslask i uznanie w doskonałej opas kanie w turnieju na Xcio lecie Makkabi i 

gactwa kopalniane" wygłosi p. | pewne rozczarowanie. nego. To już wystarcza dó stwier- RAA s SCI, wieża Ze peron m najlepszym dowo. 
Grzybowski o godz. 6 wiecżór dn. _ Bardzo wysoko rozwinięta techni- dzenia, że Borowski nie jest wybił- treść operetki, obfitującej w sceny pełne hu _ Wczoraj Pogoń grając cały czas z nie- 
31 października w niedzielę w Domu ka artysty — zwłaszcza świetna gra ną indywidualnością muzyczną, dążą- moru i zabawnych Sytuacji, jak również znaczną wprawdzie przewagą pokonała am. 
Ludowym P. S. M. przy Białym zauł« pasażowa — dźwięczny we wszelkich cą do pogłębienia swego talentu, ace onie tworzą całość prawdzi: bltną Makkabi, wyjątkowo w tym dniu ru- 
ku Nr. 8, Wstęp bezpłatny. Odczyt odcieniach dynamicznych ton, nawet równolegle z techniką. Naogół, pro "© AYY) Są, „malca efektowna wkładka aa” owak luzie WOD 
będzie ilustrowany obrazami świetl- w największem fortissimo nie prze: gram koncertu był stylowo nadio pióra Julicza «Serca», w wykonaniu K. Nie« opierałą się w trzech najważniejszych punk: 
nemi. chodzący w twardy stuk, —są niewąt- mieszany, kładący główny nacisk na wiarowskiej i wybitniejszych sił zespołu. tach na swoich wypróbowanych leaderach; 

— Ku czci Królowej Jadwigi. pliwemi zaletami, które koncertant stronę techniczną. Więcej niż „ogra- E 6 nonaszy > Horski. Część Szallerze, Baniaku i Kotlarskim, dzieinie se- 

W dziełach naszego narodu jaśnieją jaknajbardziej się stara uwydatnić na", druga rapsodja WA zm Owe oko ie R Saw A a. So Luis 
dwie postacie kobiece: mityczna:— przez odpowiedni dobór dzieł. Tak nie była wykonana tak san CIE, pracowniach Teatru Niewiaro wskiej, atuk wspierany pracowicie i celowo przez 
Wandy i histeryczna: Królo sej Jad- więc rynsztunek techniczny jest nie aby brak jej w programie mógł wy- Początek o g. 8 m. 15 wiecz. Bilety na- Birabacha, natomłast obrona jej, zwłaszcza 
wigi. Oddalone od siebie więzami tylko w porządku, lecz nawet zbyt: wołać szkodę niepowetowaną. Bar- Dia dziś od godz. 10 do 12 m. Kugel grająca faul nie przyniosła tym razem 

całemi, bliskie są sobie į duchowo kowny. Teraz powstaje pytanie: jaki dziej byłoby interesujące poznać GII DKA bė T iii Leni as Jedna bramka dla 

zbliżone. Zarówno jak piękna córa duch ożywia tę wspaniałą mechani- «Jeux d'eaux* Ravela, niżeli słyszeć duta>, A Kaci rożnokie: Srliiśo wiele sytu- 
Kraka poganka Wanda, tak i córka kę? Tutaj odpowiedź wypada mniej bardzo ładny, lecz nadto znany „Lie- — Wieczory kameralne, Z inicjatywy cji, Sędziował p. Emil Katz. r 
mądrego króla Wegier, stanęły na z ca. Materja przytłacza ab- RAR 2 odėgrany.z D o ih WK e alack 4. 

strarzy ziemi Polskiej. c Owe. cyjnością i pałosem_niczupeinie wol- odbywać się mających raz na miesiąc w sali 
Obie w ofierze jej złożyły życie ybór sonaty epatetycznej» Bset- nym od maniery. Szczerego odczu* Mickiewiczą 38), z 

wania liryzmu muzycznego koncer- udzłałem profesorów Konserwatocjum Wil. 
gimn. J. Lelewela (ul. 

tant wykazał niewiele. Najlepiej mu oraz artystów zaproszonych, 
L p P 5 

się udają sziuki temperamentowe i („„ RaZ OZ PAY, pošwig: 
brawurowe, naprz. świetnie zagra- bo yce klasycznej, odbędzie się w so: 

ny 

—pod jednym warunkiem! Aby był tę, d. 6 Hstopada o g. 7 30 w. W wykona- 

Sałtan* Rimskij—Korsakowa, Po ca: czowa, 

depo EAT BOG 600. lub staczania się w dół gdy się da- 
sięgło szczytu—chyba już względnie 

= 
«Vol de bourdon» # op. „Car niu Z e r K. Ranuszewi- 

„ Hendrych, H. Sołomonow, M. szewikiem. Takie rząd sowiecki wy- niezadłu į setai 2, CEZ : A е go dojdzie do słowa. * A я Gzef i * 1) Pamiętaj, że tylko wierzyc'el, komor- 
Myślił rozwiązane» kwestji mniej- łej wiązance więcej interesujących, IG: Lelio S aa a LR nik i a będą cę szagk bez ogło 
Szości narodowych... Jaki tylko na: = niżeli zachwycających  ūtworow PrO- pi, R, Tehorz). ” szenia. ; 
ród, jaki tylko szczep, jakie tylko kofjewa i Strawińskiego, prawdziwym - Karty wstępu nabywać można w kance: 2) Kupujący jest jak piękna posażna 

Wróćmy do przygodnego a sły- 
szącego jak trawa rośnie korespon- 
denta „Frankfurckiej Gazety*. 

W komunizmie—powiada—stopią 
się wszystkie kaukaskie nacjonalizmy. 
Do tego idzie. Oto np. Giuzja. 
Spora część gruzińskiej arystokracji 
wyemigrowała, lecz sporo jej wsłąpi- 
ło do Nepu bolszewickiego. Dumny 

odpoczynkiem przyjemnym dła więk. larji Konserwatorjum (pl, Orzeszkowej 9) 
szości słuchaczów było ładne „Im. 04 gi 4—7 w. Ke 
promptu* Faurego. — Nieviarowska na Pohu. 3) Jeśli chcesz, by wszyscy o twojej 

W/ całej obecnej generacji forte- lance. W jakiej operetce? A któż o firmie wiedzieli, przypominaj się tm wszę. 

pianistów strona techniczna doszła ta pyta! Zdaje się że w «lady <ze, vaysze I na każdym miejscu. 
do nieznanych dawniej szczytów, od- Chic» Balcera Kollo. Mniejsza, Każda sea ES gi 
suwając prawdziwą rnuzykę na plan operetka jest tylko jubilerską oprawą tnie. 
dalszy. Coraz rzadziej słyszy się wy- dla tej perły operetkowych gwiazd, 

plemię zażąda pełnej autonomii naro - 
dowo kulturalnej, to mu się ją na. 
tychmiast daje. Byle nawskroś bol- 
Szewicką była ta suwerena jednost: 
ka terytorialna. 

Rządowi carskiemu nie udzło się 
zrusyf'kować tych wszystkich plemion 
kaukaskich,  Tersz już zapóźno. 

a k'6rą chciałbyć posłąść na wieki. 
ożesz go sobi: zjednać reklamą a to ko 

sz 

5) Pamiętaj, że dopiero od siódmego 
Teraz już z różnych „uświadamiań żę konanie ożywione jakby natchnio- którą jest Niewiarowska, ogłoszenia w każdem piśmie codziennem > szlachcic kaukaski jest fuż za pan y ! i „„. TACzą cię czytelnicy zauważyć, po dziesiątem 
narodowych”, z różnych „ruchów brst z ododzódei z = Mińska nem szczerem odczuciem. Intelekt Przemiła, prześliczna, — czarujące; uczą sę treści ogłoszenia a bamiet, E o 

trx przeważa nad sentymentem, a przez znająca na wylot cały kunszt aktorski, piętnastem mówią o tobie, jak o znanej 
to każda muzyka staje się suchą i śpiewaczy—i niewieści; temperament mie, a po dwudziestem zapewniają już 
bez życia wewnętrznego. w _ najlepszym guście; zwinność, poznac, = a ciebie kupują, bo do 

eszcze pośród żylących fortepia- zgrebność, humor przedni — to Nie: ""Vgy "Ogłaszaj się — ESS 
nistów starszego pokolenia niektórzy wiarowska. ё = y g koler i E tach codziennych, w kalendarzach, w książ- 
są zdolni do interpretacji owianej na- |.) Wczoraj wobec przepełnionej sali kach adresowych, miesięcznikach, tygodni- 

narodowych“ a osobliwie z uzyska: 
nia autonomii nacjonalnej wyrastają 
najpiękniej, jak grzyby po deszczu 
po calutkim Kaukazie, w liczbie oka- 
załej—racjonalizmy. 

Dziś fo tylko istny labirynt nacyj, 

lub z Grecji przybyłym. A  Tyflis? 
Panowali w nim kolejno Chazarowie, 
Hunnowie, Bizaniyjczycy, Arabowie, 
Tatarzy, Persowie, Turcy... Wszystkich 
tych nacyj pozostały w Tyfiisie pier- 

iastki, A od 1923 go panują w т : i którym obcokrajowiec wiastki, * a tchnieniem odtwórczem, w czem tak rozpakowano najświeższą operetkę kach, wydawn'c:wach pamiątkowych, obrąz- 
lecz w kłórym udnie miejscow Tyfiie 9Н МР он ga przy. zizzównAnym „Bi Antoni „Rubino przywiezioną. jak w pudelku z War: bowjch iemion pit, kn, Jet 

orjentują się doskonale. Dotąd to żę A “ sztejn, wprawiający całą publiczność, Szawy z kostjumami, dekoracjami i nieraz przez parę pokoleń. > E 4 morskim bulwarze w Baku, na we- * : : 7) Nie żałuj nigdy pieniędzy na rot: jakby hypnotyzując, w szał zachwy- wszystkiemi kawałami; z rozkosznem 
tu, lub rozmarżenia. Za ten stan bło: potpourri raz z operetek drugi raz 
giego objawienia czystej Sztuki, chęt- z oper—no, i z p. Horskim. 
nie mu się wybaczało jakąś przypad- _ Niewiarowska przebiera się 
kową niedokładność teczniczną. Po chwila w coraz to nową tualetę, 
latach kilkudziesięciu jeszcze się prze. kniejszą jedna od drugiej. Tego nikt 
chowuje w pamięci prawdziwie tak błyskawicznie uczynić nie potrafi. 
wzniosłe przeżycia. | Jednem słowem: było uciech by: 9) Nie chcesz aby pieniądz wydany na 

Szumnz powodzenie brawurowej ło, szło wszystko że aż miło, za- reklamę, szedł na marne, odnoś się z więk: 
gry Borowskiego zniewoliło artystę prędko się skończyło. Wierzcie mo- Szem zaufaniem do rad i wskazówek fachow. 
do licznych naddatków. jemu šiam aa się dziś SÓW: 

i ; Н Powinno, byłob, ze względów zfiowu, punkt o pół do O-cj. i wzywaj niezwłocznie spęcjalistów z Biura 
i G zdrowotnych być wzbronione urzą- _ Zachwycisz się też ją tyl Bokas St Soietkiczo w Wil- 

racji nadmorskiej ы ата wj kalcalcia, dzania koncertów i przedstawień w | — Reduta na Pohulance. We pie ul. Garbarska 1, jl Sz€ piętro, tele. 

kalkulują—i robią dosiackie p sali žie ogizaneį, jak to było tym šrodę dn. 4 listopada prof, M. Lima- rzyści. POZO 
nowski opowie o św. Franciszku z Y: razem w teatrze na Pohulance. 

Cz. J, Michał Józefowicz, Asyżu, a zespół Reduty odczy ta WY” pm Uuuu 

tylko labirynt... Gdy jednak owe nie- 
zliczone kaukaskie nacjonalizmy wzmo- 
gą się, co się zowie.. gdy im rogi 
powyrastają.. to dopiero będzie na 
Kaukazie walka wszystkich przeciwko 
wszystkim! Niczem Bałkan. 

Sądzić jednak wolno, że nie z 
każdego szczegku kaukaskiego i ple- 
mionka wyrośnie—naród. Do takiej 
ekstrawagancji chyba nie __dojdziel 
Przypuścić wolno, że tacy Tattowie, 
Kumycy, Czeczeńcy rozpłyną się w 
większych, sąsiednich, istotnych na; 
rodach. A zresztą—tak pełną parą 
wzbijają się dziś wszystkie na świecie 
nacjonalizmy.. do swego apogeum, 
że prawo przyrodzone schodzenia 

randzie wcałe  znoŚnej restauracji, 
Lampy odbijają się w Kaspijskiem 
morzu. Widzć przychodzące statki, 
które fadunek swój zaczną zaraz 
wyrzucać na przystań. Wobec takiego 
widoku jak mile „grubym rybom* z 
giełdy i banków —kalkułować, kalku. 
lować, kalkulować.. Z pod wielkich 
namiotów wydętych przez wiatr mor- 
ski, wyglądających na okazałe budy 
sufierskie, płynie muzyka turecka, coś 

miary ogłoszeń, albowiem wydatki na ten 
cel zwracają ci zawsze klijenci —mało słów, 
a wiele treści. 

co - 8) Pamętaj, że reklamować się trzeba 
pię- umiejętnie i celowo, zwracać się z ogłosze: 

niami należy tylto do ludzi fichowych zoa: 
jących dokładnie rynek lokalny i rozwój po 
szczególnych wydąwnictw, 

10) Bądź przyjacielem swojej kieszeni
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Tn1nly1 Vi ! Dziś będzie wyświetlany film: serja 1, Firma Chrześcijańska s - 
I TK RCW jakų a [ przedam lub wydzierżawię W P 

Miejski Kinomatogra! „LOT NAOKOŁO ŚWIATA* Dom Handl Bławał Wileński: majątek ziemski w powiecie Świę- alne zebranie 
| Ё - i : о 2) ciańiskim, 12 kr d kolei, Ogół KULTURALNO-O ŚWIATOWY dramat w 8 akt. ilustrujący lot kobiety naokoło Świąta w 13 dni na aeropianie. : AS z i. od kolei, Ogółem Lokatorów 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) || W h głównych ELLEN RICHTER i R. SŻYNĆÓEL. Wilno, ul, Wileńska 31. Tel. 3-82. ziemi około 400 ha w tem ziemi . i rolach głównyci N i R. NA SEZON ZIMOWY ornej i łąk około 200 ha, resztę sta- Odbędzie l | 
Orkiestra pod dyre Cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. k ъ nowią pastwiska i zagajenia powo: się w Sali K rengia 1 
CENA BILETOW Parter — 50 gr., Amfiteatr i baikon — 25 gr. Poleca towary, wełniane i baweł- jenne. Oferty zgłaszać: maj. Chodorki przy ul. Ludwisarskiej 4 | 

KASA CZYNNA; w niedzieię i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, W inne dnie od godz. 4 m. 30, | Miane, kołdry poduszki, chustki, p. Nowojelnia. H. Kulikowski, о 5 ] 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w zoboty o godz. 4-tej i inne dnie o godž. 5-tej. pończochy, skarpetki i bieliznę w niedzielę 31 b, m, o godz, 6 wiecz 
ANONS, Od 3 XI wyświedlańiy będzie +EUGENJUSZ ONIEGIN» iilm-opera z udziałem wybitnych sił operowych. męską. Garnitury męskie i płaszcze 

: zk : : : robimy na zamówienie z naszych Wil > k P ° > = 3 
materjałów; towary biale w nsįlep- „WIIeNSKA FOMOG Szkolna MEBLE i 

ан ч в:‚і'с?к_дашпёасн. ы Wilno, ul, Wielka 66. Tel. .941, d] a016] jm bye 11 
2/ į r Wielki, jeny niSKie. najtaniej n 

23 5 1 BIEGU, w Urednikań | ŚR ski až Poleca: Mikroskopy, trychinoskopy. pisanie podań i prze- * B s > 
RES UPQR! R ё ® I y Polarymetry, wirówki. Aparaty lekar- | pisywanie na maszynie | Domu Handlowym 
sa KATAR KISZEKI 7 dogodnych warunkach NA RATY. skie: Ežio nu Gi | załatwia Wilefskie KSik ki 1Sk 

55 ž LECZY SKUTEGENIE ROŚLINA ŚRODEK ž : ю К‹;виіотузёупяіпііпе ::п'ц‹:!япііу Hano w Z > 30. S : se ° andlowe. Mickiewi- awalna Nr 30, ЗЕЗ 7 „MUTABOR Obwieszczenie, — cza Żi, l 152 
SAB @ 

e Z wa MaersTRA RAWSKIEGOwWArszawiE ОМ ósówniak- ое 
Ш оЗя 20 NABYCIA w APTEKACH, Zarząd Więzienia w Wilnie na LOKOMOBILĘ dogod, warunk, | 

: BET sk Ė DEMA RAWA шы „Lukis:kach“ poszukuje dostawy na Gotówkę do sprzedania. 
RATUJCIE ZDROWIE NANNAZENNNANNE пннниноннининсвняннсенниаея 110000 kg. žyta, 40000 kg. fasoli „RUSTON - HORNSBY* ‚ Adres w biurze oglosz, | 

Roy. Ar Aka a + - ) | w ruchu, stan doskonały 8 atmosfer | |okujemy un dogo- S. Jutana, Niemiecka Najsłynniejsz św atowe powagi lekarskie stwierdziły, że JĄ u s gpą 2 25000 kg. grochu polnego, 10.000 | 16/29 Hp rok bu dowy 1018 szegyster | dnych warunkach bez 
750/ chorób powstaje z powodu obstrukcji @ я D -H. Leondri pikiel | $ n $ kg. kaszy jęczmiennej, 20.000 kg. ka. | Poczta, stacja Nowojelnia, 6 kilome.: |  yzyka Wileńskie 
Chory żołądek że: główną przyczyną powstania najrozi LD $ Szy perłowej, 8.000 kg. kaszy gry- | rów maj. Chodorki woj. Nowo- skina mis ubiono książki uk ra LT za prze NS WIELKA 28 3 czanej, 6.000 kg. kaszy jaglanej, 5.000 gródzkie. H. Kulikowski, Kaan ZE OEM 

ianę materji, : a : . + kg. ryżu i 5.000 kg. słoniny. . S „przez b. K. U. Słynne od 45 lat w całym świecie u Posiada materjaiy wysokich gatunków naj > Wyżej alebo produkty win- | PRĄCOWNIA GORSET 5 Wilno, na imię Czap: 
Z . s nowszych kolorów i deseni na damskie > ny być pierwszej jakości z dostawą w MEBLE fińskiego Józefa | 

IÓŁA l GÓRA MRGJ 0-1 LAUKR В i męskie palta, plaszcze i kosijumy. + loco więzienie, Należność regulowaną i 2 - k N A“ WIELKI WYBÓR mJ 

s Wełny i jedwabie. Dział bieliźniany, į HEdzie w miarę przekazywania kre- a Seo mis ka, 2 wyroby własne po soba intel.gentna, я т ‚ ; Žo > у i 
jak to stwierdzili prof. Berliūskiego uniwersytetu Drv Ley- и Ріапе{е daje. Plusze, Kołdry. Koce. $ dytów. Sh należy e. na SO: Najnowsze modele pasów gumo- apa laki ME 0: średnim wielu, 
des Dr“ Mariiap lie oeiacia 1 wielu innych wsbósy kc JO a 3 : ' e a as а o XI a ,, |"y€h, kombinowanych z gumą i z rozmaitych woje hut pa a k idealnym i la uzdrowienia ż a, u - + E o dniz 9—XI. В т ; ) w 

оана "burzy ="Gateantzeniejk:; są, niezastąpionym: : CENY NISKIE. CENY NISKIE. 3 ` : г':}%:::‹а:п‚і Ьар‹іа‘;е do stanu od FORNIERÓW | gospodarstwie, dópil: 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów „SaGazadsansniCa (ocudezddci LKR iiaStGwanoŚWie - 8! według przepisów R Wiedeń” nować dzieci, chorych, 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. Drzewka OWOCOWE: pp. lekarzy. irma 15 2 zna się dobrze na. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia ® > ZES REKK ul. Wielka 53. Szyciu. Oferty do 3 
wątroby, nerek, an: PA Eorpiepių gazo E o O e : redakcji pod N. I. 
dalne, tyzm i artretyzm, le głowy, wyrzuty i liszaje. 2 : я wišnie it. p. poleca Za rodnicz; 2 utynowaną ra: p "EZieta z gór ce [e Lai kos ai modos, wystąpiłem z firmy SZYBO WSKLGORFUNG išnie 1 t. p. poleca a gi У зовоэвоосоосвисебов ь с о чавяавовасаво Чпёшпіся!‹а bito» RYCZKA 2 

na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i i założyłem własny interes W. Plebanezyk SKŁA * \ ма, Б. nauczy: Br" н jesior 

złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Ó . TARGOWA 25 t. į (Rossa — na D MEBLI cielka, poszukuje za- = a UP z > 
Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań TOWAR Ww KO LONJALNYCH Ie Balis o GS SPÓŁDZIELNI jęcia biurowego,  zóżko sa ki. 

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. przy ul. Rudnickiej Nr. 3 po frmą przeciw Wer . 5 ЕЕ względnie posady dębowe, 2 ask 
„Zjednoczeni Stolarze* : pauczycielki Posłada s„mochodowe, 2 zbiór 

Cena pół pudełka zł. 1.50, 

  

  

  

   
   

    

    

           

  

  

             
        

               
        

  

  

    

  

  

  

  
  

Piacówka Polska Meblowa 
Zawalna 15. 

    
muzykę i rysunki oraz 

w WILNIE, ul. Trocka Nr 6. znajomość języka iran- 

  

    

  

  

      

  

niki na benzyne i inne 
rzeczy do sprzedanią 

    

  

   

Izrael Grorfung 
Mam nadzieję, iż moja 53-ch" letnia 
branży, dobre i sutnienne traktowanie interesantów, 

| Szanowna Klijentela weźmie pod uwagę i uczczi mnie 
swemi łaskawemi zamówieniami 

Z poważaniem IZRAEL GORFUNG, 
ul Rudnicka 8, sklep towarów kolonjalnych, 

cuskiego. Zgadza się 
na wyjazd. Wilno, ul. 
Sierakowskiego 25 

m. 19. 

podwójne: pudełko zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych, 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmielna 49. 

Wielki wybór różnych mebli własnych ni. Tartaki 18 m. 2. 
warsztatów. 

Komplety: Jadalnie, Sypialnie, 
Gabinety i t. d. Oraz gięte meble, 

PRZYJMUJĄ SIĘ OBSTALUNKI, 
ne2c000300000000000305000320000804400 

Posiadam z wystawy meble koszy- 
kowe; 1 kanapa, 2 fotele, 1 biurko 
damskie—200 zł, salon mahoniowy 

—650 zł, łóżke z siatką—45 zł. 
Okoła 40 lat praktyki w zakresie 
meblowym. Z poważaniem Makowski 

| Zakład Jeanette Moses 1 

  

  

auczycielka w. 
kwalifikowana w. 
starszym wieku, 

sosładająca języki | 
iemiecki i Francuski 

% konwersacją, poszu” 

    

     
Daję korepetycję, 
udzielam |.kcji 

  

: * T ® 
Niniejszym podaję do wiadomości S:an. Klijenteli, iż 

praktyka w. tej 

  

  

         

  

     
    

       
           

  

    
  

      

  

  

11 KASZLESZ. | 
lk: CZUJESZ PRZEŻIĘBIONY, 

'В MASZ BOLE GARDŁA 
У В       

   

   

       

      

  

"TR NA RATY! ADIO 5. : NAJTAŃSZE 
2 ZRÓDŁO! 

> Odbiornik *"P""czesc: skŁaDOWE. 

BIBKINIE i 
T-wo 

Radjo techniczne 

bk bd Luba e 

'$ 
  

  ||
24
96
06
20
4 

  

EJ] I 

z różnych 
dziedzin: 

Wileńska 24 

E|FEFIEFI| 

« Tanie książki 

I 

młodzieży, Literatura, Medycyna, Podróże, Prawo, Przy: | 
roda, Rolnictwo i pokrewne, Technologja, Teologja, ;: : 

Wychowanie) 
POLECA 

L DZIAL KOMISOWO - ANTYKWARSKI [L 

Jėzetu Zawmizkiego J = przy 

|| Księgarni 
+ G wę 

«Ji "Tamże nabywane są dobre książki nowszych autorów 

Е na warunkach korzystnych dia sprzedających. 

  

   

      

   
   

(Beletrystyka, Ekonomja, Oeograija, Historja, ksiąžki dia E | 

   

  

K DĄBROWSKA | 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. į 

SPRZEDAŽ, wypožyczanie, || 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmoniji. 

  

  

04649300050600000050040000000090800 00 

  

budowlanego 
poleca po cenach własnego kosztu 

wszelkie artykuły budowlane; 
oraz. po cenach: sciśle fabrycznych — 
Okucie budowlane, przybory piecowe, 
piecyki ogrzewalne od 9 zł, za sztukę 

DOM HANDLOWY 

Józef Jhnatowicz i S-ka 
Wilno, Zawalna 7. .

.
2
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Tow. 
Akc. H.Gegielski.....„. 

rok założenia 1846. 

Lokomobile 
elewatory do słomy, siewniki rzędowe 
„Polonijać o 
najwyższych zaletach, grabie konne, 

miast samodzielny 
pomocnik notarju:. 

  

są Warszawskiej fabryki 

Konrad Jarnuszkiewicz 
id-ka Tow. Akc, 

które w każdej ilości i w wielkim 
wyborze po cenach konkurencyjnych 

są do nabycia w firmie 

D]|H. F. Mieszkowski A 
ul. Mickiewicza 23. || 

pięćdziesiąt złotych 
miesięcznie. Przyjęcie 
uzaležniam od wyniku 
próbnej pracy przez 
tydzień. — Nowogró- 
dek Notarjusz 

Tarnecki, 

—   

  

o wynajęcia dwa 
duże jasne po- 
koje, na parterze 

z używalnością kuchn. 
Witoldowa 7—1 

ORT AA EE 

siane lub włos 
osobno. 

я ь Wileńska 8 m. 6. 
i młocarnie 

parowe, 
    

TUDENT udziela 
„ korepetycji: 

= specjalność pol: 
ski, historja i matema- 

tyka. Adres; 

powszechnie uznanych 

  

sza, aaa dwieście « 

UPUJĘ używane 
materące  wło- 

  

  

©. i 4 
3 19 gorsetowy » cza Nr 22, O 000000000000600000 o FOK 

del й : k - | YTY CT YWYY | py ramowe, iecnise | spsehine | © Z dniem 20 X b. r Borejko © Irancuskiego wyja. Olet, proszę : : dm. stenu, iedzieć się 9—11 _adiesować: Wino, 
‘ o A CY Zatwierdzone przez M. S. W. 4 dak b a в TIG Piotr oai peak ae nh ra Zaułeż sia Michalski 

' . z o O Mickiewicza 42, m, 11. — E.B. Ž 

, Biuro Reklamowe Žinia cisa | 2 dniem tym Borejko Piotr 3 | którzy mają na sprzedaż Obicia Meblowe zi. mir. S i SĘ; k ze i S aa 
, ! 

4 prawo inkasowania należności O. hł t 18 

® STEFANA GRABOWSKIEGO w Wilnie, Drelichy na materace, G ! rachunków Administracji Stowa,.co 5 2 ukończoną ad т 

ar D e ul. Garbarska Nr 1. (1-sze piętro). Telefon 82. M e b le AE as © poseakaje  jakiejkoj D, ZELDOWICZ i : : Administracja «Słowa». Q wiek pracy. Posiada | chor. WENERYCZ. | 
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W. Zdr Nd ь r. In 

UPIĘ užywane 
pianino, lub 
mały fortepjan 

w. dobrym stanie —_ 
solidn<į firmy, Oferty 
z podaniem ceny kie: 

rować _ listownie: 
Wilno, Subocz 6-a. 

Czarnowsita.       

   —— 

ieszkanie z ach 
pokoi z kuchnią 
ze wszelk. no* 

  

  

    
  

,/ Na: tej mało uporządkowanej części łańcuchowego ogrodzenia. Oto np. Na Rosie. 
Jesteśmy w przededniu zadus”ek. 

1 by dziestu laty samobójcy (topielca) ś.p. I zabrzmią oto uroczyste, a jaki 
mistyczne ż nastroju chwili święta 
gtobów, dzwony świątyń... naszych, 
na malowniczych Campisantach: wi- 
leńiskich zabłysrą šwiadelka wśród 

mogił a w óczach tych wszystkich, 
co zwiedzać będą te groby zajśni: 
łzy żalu:po swoich najbliższych. Naj 
większą atrakcją, niechybnie, będzie 
obecnie podriosła uroczystość po- 
święcenia: mauzoleum, zbudowanego 
na Rosie ku czci poległych młodych 
bohaterów naszych, broniących uka- 

cmentarza jest sporo mogił osób już od całych dziesiątków lat, tkwią. 
zmarłych tragicznie, jak n. przed trzy: słupy kamienne przy płycie namogi!- 

nej historyka Mipleją Malinowskiego, 
Ludwika Kiersiowskiego, byłego ar- 
tysty opery polskiej za Każyńskiego 
i Moniuszki, ostatnio chórzysty przy 
muzyce kadedralnej, Ale wstąpmy w 
obręb Rosy, otoczonej murem. Smut- 

wysokie ogrodzenie wielkiego tego 
cmentarza nie wystarcza dla zabez- 
pieczenia porządku na takowym, a 
nawet dla zabezpieczenia całości jego 
nagrobków, albowiem nowa admini- 
stracja cńientarza zamierza uzupełnić 

tuż obok nagrobka Ludwika Kondra 
towicza, zaś, sama. płyta, odnowiona 
przed. niedawnemi laty. staraniem 
określącego te wyrazy, została ręką 
złośliwego człowieka zasmarowaną 

ią no jest powiedzieć, że nawet dość jakowąś larbą z uszkodzeniem na 
nowo wyzłoconych liter. Następnie 
przed kilkunastu laty złodzieje . wyr- 
wali gruby łańcuch dokoła rzewnego 
nagrobka Ś, p. Wandy Leszczyńskiej, 
artystki dramatycznej wileńskiej, zmar: 
łej w wieku lat 17-tu, a była ona 

  

autora „Dęboroga" brak już od lat 
wielu bronzowej tego podobizny płas- 
ko rzeźbionej, wykonanej przez art. 
rzeźbiarza Bolesława Jacuńskiego Ś p. 
Jacuński w swej prowizorycznej pra- 
cowni artystycznych .pomników cmen- 
tarnych wykonał kilka nieszablono- 
wych nagrobków. On to był autorem 
pierwszych projektów na pomnik 
na mogilny „Lirnika wioskowego” 
oraz wielkiego pomnika konkursowe 
go Adama Mickiswicza w Warsza- 
wie. 

Co do uszkodzeń nagrobków 
znanych na Rosie, to zwróćmy uwa- 
gę na przypadkowe już obalenie 
krzyża granitowego za pomnika ś. p. 

wódcy partji „Białych* w r. 1863, 
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1864.) i grobowca rodziny prof. Be- 
zmarłego w Wilnie przed 15 tu laty; 
nie zapomnę wrażenia z płomienne 
mowy patrjotycznej, wygłoszónej nad 
grobem jego przez Sz. ks. kan, St. 
Jasieńskiego. Nagrobek Aleksandra 
Dalewskiego (brata straconego w r. 
1863. Tytusa) R w sposób dziw- 
ny zniknął na Rosie, a znajdował się 
On pomnę nieopodal ogrodzenia 
cmentarnego na zboczu wzgórza, 
nieopodal grobów $. р  Leszczyf. 
skiej i sióstr ś. p. d-ra Tytiusa;. 
prawdopodobnie płyta ś. p. A. Da. 
lewskiego użytą została przez kamie. 
niarzy do fundamentu innego w SĄ- 
siedztwie nagrobka. A szkoda tej pa- 

  

cu, odro*ionego. staraniem nasze 
w „ostatnich latach, znajduje się po 
mnik granitowy Ś. p. dr. Franciszka 
Nowickiego, uczęstnika powstania r. 
1863. a niegdyś wychowańca un. 
Wileńskiego; pamiętam w jak gorąń * 
cych wyrazach. żegnał kolegę medyka 
ś.p dr. med Cezary Staniewicz, oj 
ciec obecnego ministra. Szczegół tra- 
giczny: ten ś. p, dr. F. Nowicki, bę” 
dąc starcem zgrzybiałym, zamieszkał 
przy obecnym placu Napoleona, gdzie 
wkrótce pofem musiał codzień spo- 
glądać aż do zgonu swego na posąg 
swego kata, Murawjewa, widzialny Z 
okna mieszkania. W ymieniać wszyst- siostrą wielkiego tragika polskiego 

ś.p. Bolesława L. który tylko przez 
rok niespełna mógł się cieszyć po- 
rządkiem po, odrestaurowaniu i uzu: 
pełnieniu drogiej dlań pamiątki. Fak- 
tów podobnych mógłbym. zacytować 
wiele, Oto np. naprzeciwko grobu 

to ogrodzenie w wielu miejscach dru- 
tem kolczastym, Niestety przez czas 
dłuższy wiele grobów  postracało 
swe ozdoby metalowe, łańcuchy przy 
słupach, pręty żelazne i t. p. Świę: 
tokradców nie powstrzymywał obecny 
mur od nocnych przekradań się na 

chanego Wilna w latach 1919—1920. 
Znajdą się bez o chyby i ci z pośród 

rodaków, dla których nie ciężką bę- 
dzie fatyga posunięcia się ża mur 
cmentarny w kierunku nowej, że tak 
powiem dzielnicy „miasta zmarłych* 

na mogiłach 

miątki, nad którą niestety brak było 
dozoru ze strony administracji cmen- 
tarnej z przed paru laty; szkoda pa- 
miątki po czcigodnym mężu, patrjo- 
cie, na którego pomniku, pomnę, był 
piękny wiersz ku czci tego powstań: 

kich mogił patrjotów i patrjotek pol” 
skich na Rosie nie-sposób. Radzili- 
byśmy zajrzeć do pięknego opisu 
tego cmentarza pióra prof. S, Ko: 
ściałkowskiego, który umieszczony 
został w szacownej książeczce prof: 

prof. _ Zygmunta Rewkowskiego, 
zmariego % Wilnie przed 33-ma tc 
niegdyś wygnańca z roku 1833, za- 
mieszanego w sprawę  konspiratora 
politycznego Szymańskiego. Na oma- 
wianym cmentarzu, nawet nieopodal gwoli złożenia hołdu 

cokolwiek zapoznanych obrońców miejsca ich występku. Jakoż nawet Syrokomli na wzgórku, na ładnym grobu ś. p. Rewkowskiego godnym ca. Nie daleko pomników rodziny |. Kłosa pod tytułe " + 

Wilna z roku 1919, kiórych nawet pomniki zasłużonych krajowi zmar. nagrobku Marka Sokołowskiego, jest uwagi nagrobek poważny š. p. Platraszkiewiczów (a jest tu nagto. e ym Wilno, pradas 
nie wszystkie imiona są znane. łych pozostają tu po dziś dzień bez europejskiej sławy gitarzysty, druha Aleksandra Oskierki, znanego przy- bek i filomaty Onufrego P, zm, w r. Sulimczyk. З 
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