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SŁOWO
Wilno,

Redakcja

i

Administracja

B

Trupia
Dickens,

historja.

wielki

Karol

małego,
blasku

jednej Świecy i jednego
promyczka
słońca, który padnie na zimno nędzy
i czarne
strachy. zgonu i powie: „a
przecież każdego
można pocieszyć".
Jego poszukiwacz trupów we „Wspól:
nym
przyjacielu”,
jego
kradzieże
zwłok w „Powieścio dwuch miastach*.

Jak dziwnie brzmi

teckiem.

Sprawa

taka

istniała

kiedy

trzeba

wykradać,
za czasów
kiedy kler prawosławny

lał na hsńbienie

niowie

pozwa-

i kiedy ucz-

dokonywali

„sek

cji* na brukwiach lub rzepach, istnieje
dziś na uniwersytecie

wileńskim

nych uniwersytetach
trupów jest zamało.

4.XI (PAT).

Wobec

związane z otwarciem

REA: z peb

opieramy

się

materjałach.

ich

wierzenia

że

wszystkie

Sejmu i Senatu

zo-

Duže
BERLIN, 4.Xi. PAT.

«Berliner Tageblatt»

ogłasza dzisiaj szczegóły

ostatniego posiedzenia komisji spraw |zagranicznych
Reichstagu
tych
rewelacyj
stwierdzić
miał minister Stresseman, że sprawa

Wedle
przeka-

została szczegółowo omówiona
przededniu

ogłoszenia

umów

;

Do dzisiejszego dnia niewiadomo, według ministra Stressemana, czy
Poincare zechce zawrzeć umowę w Sprawie długów wojennych z Ameryką.
Nie bez uzasadnienia
oczekiwał
premjer francuski
wyników wyborów
amerykańskich i przedtem nie miał on angażować się w żadnym kraju.

Kwestja niemieckich obligacyj kolejowych jest równoznaczna

z re:

niemieckiego wysiłku jest uwa*
rynku finansowego w stosunku do

na

dostarczonych

Są to:

nam

dr. Jakóba Wy-

Odnośnie

do tak zw. «małego Thoiry» to miał minister Stressemann

na myśli kompensaty w związku
z rokowaniami francusko-niemieckiem,
W kwesiji Nadrenji liczyć się trzeba z przemianami, które potrwają przy-

godzkiego
„List otwarty do rektora najmniej przez rok. Rokowania te nie rozpoczęły się jeszcze wcale.
Marjana Zdziechowskiego w sprawie
trupów żydowskich dla prosektorjum
uniw. wileńskiego"
oraz
„memoriał
komisji
międzykursowej
studentów
BERLIN, 4—XI. PAT. Biuro Wolffa donosi,
że celem
zadośćuczy*
chrześcjan
wydz. lek. U. S. B.* w nienia potrzebie kredytu postanowił
rząd Rzeszy zażądać
od
Reichstagu
tej że sprawie.
uchwalenia w ramach t. zw. programu
wschodniego
dwuch
miljonów
Zdaniem naszem:
marek niemieckich, które mają być przeznaczone dla średniego przemysłu
Dr. Jakób Wygodzki nie ma racji,
i rękodzieła we wschodnich prowincjach Prus.

Popierańie

gdy

formalizuje

całą

sprawę,

tet, a nie młodzież,

Ingerencja

L
— 1

rjale

nutę

gdy

w

swoim

memo-

piszą:

Rozmaite
stowarzyszenia
żydowskie
(Kuhał, Święty Związek, Towarzystwo
O.

Entuzjastyczne

się grze: zjastyczną

statniej Przysługi i t. p.) zajmują

dogmatach

religijnych, „należy

znaczyć, że i społeczeństwo

w imię

dobra

nauki

zwalczyć przesądy
wieku ubiegłego».

i

wszakże

ludzkości musiało

średniowiecza,

To jest fałszywa nuta.
filantropja
powodowana
religijnemi

zajmuje

ubogich zmarłych.
skie parafie tego
nowczo
woływać

Mie
jako

za

chrześcijańskie

a nawet

Żydowska
wzgiędami

się

możemy się na to pona
tytuł do cywilizą-

cyjnej, czy jakiejkolwiek wyższości,
Trudno iež chowanie zmarłych wed:
ług
rytuału
religijnego | nazywać

„przesądem Średniowiecza”.
Z zupeinie innych, wręcz odwrotnych

Zamachowiec

Zamboni.

RZYM, 4—XI, PAT. Energicznie |prowadzone śledztwo
w
sprawie
ostatniego zamachu ustala coraz wyraźniej, że zamachowiec Zamboni byę
aby powziąć myś! dokonaeo zbyt mało rozwiniętym,
chłopcem

nia zamachu.

Faszyści
NOWY

YORK.

w Nowym

4.Xi,

PAT.

Grupa

Yorku.

15 włoskich faszystów zaatakowała

redakcię

stanowisk

włoskiego antyfaszystowskiego dziennika, wy-

poczem udali się do redzkcji innych dzienników
wybili

szyby, pobili

służbę

i

zniszczyli

dwie

Antyfaszyści na granicy Włoch.

o

To

jesi, że jeżeliby

stosowanie

przymusu

względem szpitali w Sprawie wyda:
wania zwłok, to oczywiście ten przymus stosować się powinien zarówno
do szpitali
chrześcjańskich,
jak žy-

dowskich.

ateizm.

Sytuacja
Ekspose

:

Niesamowita
ta sprawa
rzuca
charakterystyczne światło „na społeczeństwo żydowskie.
Szerzy ono na
około siebie liberalizm, racjonalizm,
Samo,

wewnątrz,

przestrzega

pilnie własnej
tradycji. Nic
niema
nowego w tej uwadze,
lecz zawiera
ona
jeszcze jedno
skonstatowanie
faktu dawno stwierdzonega
Trudno wypowiedzieć
jakieś bardzo precyzyjne
wnioski
z całej tej
trupiei historji. Oczywiście skoro ży-

szukał, by radość swą

okazać całemu

w

niczem nie-

która

bezapela-

iaśnia, że traktat ten,

światu. Wiemy dziś, że ten moskiew- może zmienić sprawy
Wilna,

pierwotne
na
cyjnie i ostatecznie,
roz:
życzenie Litwy jako też Polski,

refleksjom, rozczaroprzygnębieniu, że na-

"poważniejszym
waniu, a nawet

przynależności

aa
dzieje Kowna zostały zawiedzione, Strzygniętą została!
ale owo memorandum, wystosowane
Nie pozostaje nam dziś nic innedo rządów mocarstw europejskich, £0: jak przypomnieć politykom kowcześniejszym.

było

aktem

nader roztropnych i rozum:

wieńskim,

Memo-

przedstawiciela

słów,

randum to było posunięciem naiwnem TYch

i dla Kowna szkodliwem, przytem zre. żydowskiej
dagowane

wykazuje

upokarzającej,

Litwy

wiem bezgraniczne,

ale „podlizywanie

i

przykrej

w formie

już nie

expo:ć

bo-

zaufanie, strów

się* Rosji

w

Ž okazji

zagranicznych:

Poseł

BUDAPESZT,

międzynarodowa

min. spr. zagranicznych Valko.

4 Xl. PAT. Na po- dzone ostatniego

siedzeniu komisji parlamentarnej spraw
zagranicznych

minister

spraw

zagra.

nicznych Valko złożył expose, w któ:
rem
po
przedstawieniu
przebiegu

siódmego Zgromadzenia
Ligi Narodów zobrazował ogólne położenie
zagraniczne

Węgier.

Węgier, omawiając szcze:

do wyników,

lata doprowadziły
które stworzyły korzy”

krajów.
wróżbę

ten stanowi pomyślną
późniejszego
rozwoju

stną

atmosferę
Fakt
dia

stosunków

w stosunkach

11 listopada.
WARSZAWA,

4

X.. Pat. 11 listo-

pada, jako w ósmą rocznicę usunięcia
z Polski okupantów oraz powrotu z
więzienia magdeburskiego p. Marszał.

odezwał się wówczas mniej ka Piłsudskiego, odbędzie się na placu Saskim defilada oddziałów woj:

więcej w te słowa: „Wystrzegajcie skowych którą przyjmie p. Marszackie.
Rząd kowieński wysunął raz jesz: I e ące >) aa
R
da łek, a prowadzić będzie wice mini-

ep EGER

cze sprawę Wilna, przytem zaznaczył ©
že „sprawa“

winna

ta dlatego

tem jeszcze kilka razy.

być

jeż

a 0

cieszcie

Nie

ster spraw wojskowych gen. Daniel
Konarzewski.
W defiladzie wezmą

>
się z tego, że o tej sprawie mówią udział oddziały wojskowe garnizonu
rozstrzygnięta na korzyść Litwy, że .
8
й
warszawskiego.
jedyne mocarstwo, które
decydować jeszcze w Europie, jeżeli jednocześnie mówią o kięsce Litwy. Lepiej jest
Przedstawiciele przemysłu

mogło

o

losach

Wilna, była Rosja

ue

Sowiecka, jako spadkobierczyni Rosji

carskiej

Dlatego traktat

a

z r. 1920

и

PAD

BCE

jest obowiązujący. Bardzo charakterystycznem

jest,

że w

memorjale

ty.

duńskiego

dwa

я

tym

+

innych atutów įna swą korzyść dyplomaci litewscy nie wykazali i nawet

Expose

Warszawie.
4.

przybyli

władz oraz przemysłu

°

Xi.

Pat.

Do

przedstawiciele

i handlu

duń*

skiego, celem uregulowania
sprawy
dóstawy do Danji węgla
zamówionego
w kopalniach
górnośląskich.

p. Sležewiczusa:

Na posiedzeniu
komisji
ь

w

WARSZAWA,
Warszawy

4

sejmowej

Dziś odbędzie się konferen ja

duń:

skich gości z przedstawicielami
miA
>
spraw zagranicznych
d. 30go
paź- nisterstwa komunikacji.
Konferencji
Litwy, jako dla członka Ligi Narodów, dziernika % M. Sieżewicwii, przeci tej przewodniczyć będzie dyrektor
musi
być
momentem decydującym. Ministrów i Minister Spraw Zagra- departamentu eksploatacyjnego mininicznych, wystąpił z expose w pomie- sterstwa komunikacji inż. Czapski.
Bardzo to charakterystyczne!..
wyżej
kwestji,
jeszcze
raz
Rząd kowieński raz jeszcze wy- nionej
oświadczając
0 stanowisku
rządu
Obrady nad sprawą mniej.

sunął

„sprawę

kreślić moc

Wilna*

azeby

pod: litewskiego w sprawie

prawną

Wilna,

Oto

traktatu z r. 1920 treść exposć;
„Uchwała
Rady
Ambasadorów
i jeszcze raz się zawiódł. W potwierdzeniu bowiem tego traktatu, Sowiety zmusza mnie poruszyć dwie strony
kwestji
wileńskiej — jurydyczną i
wykazały tyle lekceważenia, wysunęły
polityczną. Co do pierwszej sytuacja
obietnice o tyle nierealne,
że w ca- jest na tyle jasną, że wszystkie (wierłym kraju wzbudziły one wątpliwość dzenia p. Zaleskiego i prasy polskiej
i ratyfikacja paktu przez sejm, do- oraz symptomatyczna niechęć Rady
tychczas nie jest zapewniona,
mimo Ambasadorów do zajęcia się rozstrzy.
gnięciem tej ważnej kwestji nie zdogorących zapewnień sfer rządowych. lają jej zaćmićć
Na
mocy
traktatu

Rząd kowieński jeszcze raz wy- litewsko-rosyjskiego z d. 12 go lipca
surął «sprawę Wileńską> i wykazał 1920 r. Wilno i Wileńszczyzna zo-

dni później,

przez urzędowe

w
o

Europie,

pismo sany w Suwałkach

by

niej

traktat

z Polską

pozostawia Wilno po stronie
skiej. Traktat polsko rosyjski

litew& @.

12.$o marca 1921 r. nie anulował i
nie nie
zmienił uchwał iraktatu moskiew-

szości narodowychi

Dnia 5 bm. odbędzie się w
ministerstwie spraw wewnętrznych porzeczoznawców
komitetu
siedzenie
dla spraw
mniejszości
narodowych
pod przewodnictwem dyr.
dep. poli»

tycznego dr. Śsitalskiego.

Udział w

posiedzeniu wezmą pozatem pp. Loe:
wenherz, min. Wasilewski, pos. Zwieoraz szef gabinetu ministra
rzyfiski,
Spraw Wojskowych Zabierzowski.
ostaKomitet m. in. sprecyzuje
meSwą opinję w sprawie
tecznie
Młodzianowskiego,
b. min,
morjału
się
dotyczącego
ustosunkowania
postulatów
szeregu
wobec
rządu
mniejszości narodowych, dalej komi:
ze swej strony
tet ma przedłożyć
w tejże materji,
szereg wniosków
wreszcie rzeczoznawcy mają omówić
organizacyjae swej przcy, a
metody

całkowicie, jak skiego, o ile to się tyczy delimitacji Lito z uwagi na przeniesienie punkiu
twy. To jeszcze raz i z całą naležną ciężkości obrad komitetu z prezydjum
stanowczością zostało podkreślone w Rady
Ministrów do ministerstwa
wymźgają politycy kowieńscy!|--Po niedawno zawartym traktacie o _nie- Spraw Wewnętrznych.
napadaniu i przyjaźni z ZSSR
i w
tylu latach
zaciekłej propagandy i notach, jakie zostały wymienione w
afiszowania się zagranicą,
po
tylu kwestji wileńskiej przy podpisywaniu
nego objektu, mianowicie — uznania
latach wycierania przedpskoi różnych traktatu.
Litwy de jure ze strony p: nstw sprzyPo złamaniu przez Polskę wyzna: mierzonych i warunku postaw onego
ministerstw zagranicznych, agitacji w
kraju i wezwań, że «rychły ten czas czonej przez rządy sprzymierzone |- przez te panstwa—neutralizacji Niemп) demarkacyjnej
między
Litwą i
kiedy Wilno znów będzie litewskiem»|? Polską (linja Curzona) i później pod- na. Tylko w jednym ustępie tej noty
rząd litewski zaznaczył, że ku fak—Zuamy katastrofalny stan gospo- pisanego przez nią samą traktatu tycznemu zrealizowaniu umiędzynadarczy
Litwy,
widzimy
głębię tej suwalskiego, decyzja o losie Wilna i rodowienia Niemna stoi na przeszkotego rzekomo
chce
polityka zagra:
niczna Warszawy. Załedwie tak mało

przepaści
nad
którą państewko to Wileńszczyzny została oddana w ręOstateczna podziś stanęło; z dnia na dzień obiscuje ce Ligi Narodów.
wzięta na mocy $ 4 art, 15 rekomen-

się wyborcom

różnych stronnictw na- dacja Rady Ligi

Narodów

rėwniež

rodowych na Litwie, że <sprawa Wil- przyznaje Wilno Litwie. Postanowienie
obu
na», a w związku z tem, sprawa usto” zaś Rady Ambasadorów z d.15 go mar-

węgiersko - jugosłowiań:

Wobec

widywany.

frakcji

z kowieńskich minie

jeanego

spraw

Robinson

Sowie:

sejmie

4. XI. Pat.

ukazania się w jednem z pism porannych wiadomości, jakoby p. ambasador Chłapowski
miał
otrzymać
w
najbliższej przyszłości dwumiesięczny
uriop Ministerstwo Spraw
Zagranicznych stwierdza, że pogłoski te są
fałszywe. P. ambasador
Chłapowski
korzystał tylko w październiku z dwutygodniowego urlopu, który
spędził
częściowo
w Poznaniu,
częściowo
służbowo w Warszawie, obecnie zaś
wyjazd jego z Paryża nie jest prze:

kowieńskim,

wygłoszonych

dla Robinsona,

Chłapowski.

WARSZAWA,

sowiecko-litewskiego, wy-

zii traktatu

i Bząd.

P. ambasador

wisko to opierało się na haśle: «oduchwała
Ostatnia
zyskania» Wilna.

sposobów

różnych

dzięcko,

naiwne

Sejm

jak to Rad, Ambasadorów, powzięta z oka:

w nastroju zgoła świątecznym,

zapomniano

stów.
Wiadomość powyższą
łączą tutaj z wykryciem
rewolucjonistów
hiszpańskich i włoskich na gran'cy hiszpańsko francuskiej oraz z ostatnim
ludzkiego bądźcobądź uważamy za zamachem na Mussoliniego. Grupa ta jest pilnie strzeżona,
co uniemopewne pohańbienie nieboszczyka, to żliwia jej przekroczenie
granicy.
Posłowie faszystowscy
domagają się
słuszneni jest, aby takie pohańbienie przyśpieszenia zwołania periamentu, aby uchwalił
jaknajprędzej karę śmierci
nie dotyczyło
wyłącznie
ludności na ewentualnych spiskowców i zamachowców.

chrześcjańskiej.

Ogłoszenia cyirowe i tabelowe o 25 proc, droże

z prowincji o 26 proc. drożej

oraz

Po'zawarciu trakiatu bezpieczeń:
rząd kowieński,
stwa z Sowietami,

wiono jeszcze

„przesądami*,
lecz opierając się na
tych „przesądach”.
Jeśli sekcje ciała

chodziło

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa łub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych

z

„Lietuva*, zaznączył, Że chodzi mu
o to jedynie, by © tej «sprawie» mó-

nia ze swoich

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30

OGŁOSZEŃ:

CENA

grosz

antyfaszystowskich,
gdzie
maszyny Nnotypowe.

Yorku

RRZYM. 4XI PAT. Policja otrzymała wiadomość o zamierzońem
na walkę z przekroczeniu granicy ze strony Nicei przez szereg wybitnych antyfaszy-

względu

z

ass

w niej swe własne słabe, beznadziej- Stały uznane za integralną część republiki Litewskiej. Nieco
późaiej,
ne wprost, stanowisko, gdyż w parę 9. 7.go psździernika 1920 r. podpi.

w Nowym

19

POWIATOWA—ul.

chodzącego w Nowym Yorku, aby pomścić zamach na Mussoliniego. Napastnicy zmusili redaktorów dziennika „Nucvo Mondo"
do zrezygnowa-

powodów gotowi jesteśmy przyznać
dużo racji medykom
chrzešcianom,

Właśnie nie ze

przyjęcie.

р

owację.

chowaniem

Jeżeli
chrześcjańnie czynią, to sta-

do Rzymu.

RZYM 4.XI. PAT. Wczoraj o godz. 20 min. 20 powrócił tu Mussoprzedstawicieli.
lini, witany na dworcu przez wszystkich członków rządu,
partji faszystowskiej, oraz
dyrektorjatu
oraz licznych członków
Senatu
przez
premjera
W czasie przejazdu
przedstawicieli władz miejscowych.
ulice miasta zebrane na chodnikach olbrzymie tłumy zgotowały mu entu-

baniem żydów bezdomnych,
przysyłając w
razie potrzeby osoby rzekomo krewne nie:
boszczyków. Nie wdając się w dyskusję o

п-го 20

dyńczego

słówkiem nie pisnęli o prawie samo:
określenia narodów, co przecie dla

į

Powrót Mussoliniego

mło:

dzieży jest więc bezpodstawna i nielegalna".
Medycy chrześcijanie
w fałszywą
uderzają

Prus Wschodnich.

gdy

stając na gruncie wyłącznie formalnieprawnym, powiada: „sprawą dostarczania trupów zajmuje się uniwersy-

WILEJKA

Mackiewicza 63

ski „tielaczyj wostorg”, ustąpił miejsca państwowej

i mate Thoiry.

bo wizją planu Davesa, ponieważ maksimum

religijne,

ul. Majora

Pan Robinson miał rację.

runkowane pomyślnością światowego
jeżeli chodzi o tsk zwane
«duże Thoiry» (Stressemann
Przystępując
do
tak
drażliwej tych obligacyj.
sprawy, bo do sporu pomiędzy me- rozumie pod tem wyrażeniem cały kompleks zagadnień, dotyczący ostateczdykami chrześcjanami, a żydami, za: nej pacyfikacji Europy), to potrzebne są na to lata.

czepiającego

LIDA

— Związek Ziemian

niezamówionych nie zwraca!

stały załatwione, p. Prezydent Rzeczypospolitej zdecydował
otworzyć Sejm i Senat osobiście dnia 13.go listopada 1926
roku o godz. 2-ej popołudniu na Zamku.

i in-

polskich,

tego,

sessji

czasów

nie

KOSŻYRSKI

ul. Rynek

ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5
“ WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

Batorego 8

KAMIEŃ

—

ul. Piłsudskiego
ŚWIĘCIAN Y — ul. Rynek 9 8

ST.

—

nr

zania kontroli wojskowej Lidze Narodów
trupy przeż ministrów spraw zagranicznych w
Katarzyny II, locarneńskich.
za

było

zwłok

medycyny

o temacie
trupów w
uniwersy-

taliczni

Redakcja rękopisów

WARSZAWA,

sprawy

POSTAWY

STOŁPCE

228, drukarni 262

ak

>

В

nazwisko starego

Anglika,
kiedy się mówi
tak macabre
jak sprawa
wileńskiem
prosektorjum

Telefony: redakcji 243, adminietracji

— Plac

—

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

— ul. Szosowa 172
3-go Maja 64
Gen. Berbeckiego 10
— ul. Wileńska 1

— ul. Zamkowa 80

GRODNO

Otoarcie Sejmu 13-g0 listopata

Dickens,

poeta
Poeta

GŁĘBOKIE
:

ti pocztową 4 zł.

KO

Sekmes

ko

poeta czułego serca,
ciepłego szczęścia.

Dickensa,

4, otwarta cd 9 do 3,

z odnoszeniem do domu lnb z

Berenis

BARANOWICZE
BRASŁAW — ul.
DUKSZTY — ul
DUNIŁOWICZE

Piątek 5 listopada 1926 r.

ui. Ad. Mickiewicza

miesięczna

PRENUMERATA

ODDZIAŁY:

zana» nstpią eps casi Tym Zen ma ara między bodi
sunkowania do Polski, będzie «rozwia” CA

skich.
Idea konwencji
rozjemczej,
mającej na celu pokojowe regulowa-

cz*sem

państwami wydała
dzenia obu krajów

z Sowietami,

to

«posunięcie

polityczne

2 r.

kais

Narodów

od 3go

a

aa

dzie i będzie stał zatarg między Litwą
i Polską o
Wilno i położenie, jakie
się wytworzyło wskutek tego zatargu

między obu państwami. Rząd litewski
w dalszym

niejsze

ciągu

państwa

wskazał,

że najważ-

sprzymierzone bar-

dzoby słę przyczyniły do wzmocnienia pokoju, jeżeliby zmusiły Polskę
da wykonania traktatu suwalskiego i
lutego
1923 r.
do wycofania się z Wilna, wtedy zsś
demarkacyjną, nie już, korzystając z tego praws, które

gółowo stosunki pomiędzy Węgrami nie kwestyj spornych, jasieby mogły ogromnej wagi», jakim sobie wyeb- prowizoryczną linję
a sąsiadującemi z niemi
państwami. wyniknąć w przyszłości między obu raża rząd kowieński pakt o nieagresji ma obowiążującej Litwę mocy praw: mu daje art. 87 traktatu Wersalskiego
nej, rząd litewski zaprotestował prze:
Minister podkreślił, że stosunki do-

brego sąsiedztwa |pomiędzy Węgrami

się z punktu wimożliwą do przy-

ma

dostarczyć

podjetyby

Litwie

się

wyznaczenia

wschod-

niemu z całą możliwą stanow- nich granic Poiski, oczywiście, na ile
przyjemność ciw
czością i oświadczył, że jego nie u- te granice tycząi Litwy, mogły i moWileńskiej»l?... znaje i nigdy nie uzna.
gą być one ustalone jedynie za apro-

tylko ię platoniczną
dzi chcą być medykami muszą się a Austrją trwają bez zmian. Pewne jęcia.
«mówienia
o sprawie
zgodzić na ten sam kompromis z polepszenie nastąpiło
w
ostatnim
„Po wymianie poglądów z Nin- tego mało,—to są bardzo małe wy»
Państwa, tworzące Radę Ambasawłasnem sumieniem, na jaki zgodzili czasie w stosunkach sąsiedzkich z cziczem
rozpoczęto na drodze dyplo*
dorów, nie mają żadnych praw jurymagania!
się chrześcjanie,
którym
obowiązek Rumunją.
Mówiąc o stosunkach z matycznej
rokowania
w celu urzereligijny również nakazuje «grzebać Czechosłowscją
dycznych na Wilno i ziemię
Wileń:
minister przypomniał, czywistnienia tego planu, a w związ:
Rząd kowieński raz jeszcze wy» ską, takie prawa nie są im nadane
umaiłych».
Lecz przestrzegalibyśmy

batą rządu republiki Litewskiej. Jednak
na pomieniony ustęp
noty rządu li-

młodzież

zupełnie

polską Uniwersyteiu Stefana

Batorego przed jakimkolwiek, cho
ciażby w najdrobniejszej dozie, wyzyskiwaniem

tej

trupiej

podsycania

'sporów

sprawy

dia

narodowościo-

wych.
Sprawa jest nieprzyjemna, sprawa
jest typowo ze wstydliwego zakątka

nauki.

Nie

występów

stanowi ładnego tła dla

oratorskich.

«Żydzi, chcą

to jeszcze
grzebać swych zmarłych»
stanowczo
najmniejsze
z ich przestępstw. Sprawa jest przykra i drażli:
we, należy ież ją taktownie załatwić.
Nie chcemy
tu bronić stanowiska
żydowskiego, lecz chętnie
tempera:
nałożyli.
mentowi naszej młodzieży
byśmy staroświeckie okulary starego

Dickensa o szkłach różowych.

Cat,

że tego
lata rozpoczęło
ponownie
omawianie kwestyj, pozostających w

zawieszeniu.

W toku tej dyskusji uregulowane
prowizorycznie stosunki ekonomiczne
pomiędzy obu krajami
w konwencji

ku

z

iem

wszystkich

uregulowania

kwestyj

: jeszcze w zawieszeniu.
figutuje sprawa
portu

Rieki,

ną część

również

pozostających

Wśród nich
dos'ępu
Węgier do

stanowiąca

bardzo

dyskusji. Minister

waż:

podkreš-

zawartej 28 lipca r.b. Obecnie pro- lił, że ten sposób rozwiązania sprawądzone są rokowania
w celu za- wy dostępu Węgier ds morza spot-

warcia definitywnego trakiatu handlo. kał się również z życziiwem
przyjęwego. Minister podkreślił,
że mini- ciem ze strony Włoch.
malne czechosłowackie
Reasumując swe wywody minister
taryfy celne
agrarne

wprowadzone

14

lipca

r. b.

surął «sprawę Wilna» i — raz jeszcze czy też przyznane przez żaden
przegrałl To jest moment najtrągicz: tat międzynarodowy „le mogą

niejszy dla Kowna,

w

całej

tej wii: tedy dysponować

tewsko-sowieckiej aferze». Raz jeszcze
przegrać sprawę Wilnal Może być to
faktem, nad którym mocarstwa Euro:
py, łącznie z Polską,
przejść
mogą
do porządku
dziennego,
ale @а

Litwy jest to

moment

zaznaczył, że wobec położenia w ja: Oto Rada Ambasadorów,

Węgraprowa-

nie stosunków

ekonomicznych

kraju.

czasowe,

Litwy.

państwowe

Wiemy

bowlem,

tem: ziemiami

uznania.

go

przemilczała

1

w

ien

one sposób kwesija, przynajmniej o tyle;
we- o ile tyczyła Rady Ambasadorów, została

zakończoną.

Twierdzenie

więc,

W kołach
Rady Ambasadorów iż rząd litewski sam się zgodził na
próbowano dowodzić że rząd litew- jurysdykcję Rady Ambasadorów w

Ski

pada

w

swej nocie z d. 18—19

listo-

1922 r. sam prosił Radę Amba-

"sadorów o wyznaczenie wschodnich
granic Polski i tem samem
zgodził

kwestji wileńskiej, sianowczo rozmija
się z rzeczywistością.
Dlatego też
skonstatowanie przez Radę Ambasa-

tragiczny! — się na jurysdykcję Rady Ambasado. dorów d. 20 października .r. b, że
nie uważa ona za potrzebne na nowo
po zazna- rów w kwestji wileńskiej. Tó twier- otwierać dyskusji wileńskiej, nie ma

Są wielką przeszkodą na drodze do kim znalazły się. Węgry po wojnie
porozumienia. W dalszym ciągu swe. winne one starać się wyjść ze stanu jomieniu się ze szczegółami traktatu
go przemówienia minister Valko za- odosobnienia.
Dlatego też jednem z sowiecko litewskiego i wymienionemi
znaczył, że węgierska opinja publicz- najważniejszych
żadań węgierskiej z tej okazji notami, powzięła raz
na śledzi z żywem zainteresowaniem polityki zagranicznej jest uregulowa- jeszcze decyzję, druzgoczącą dotych-

rozwój stosunków pomiędzy
mi a Jugosławią. Rokowania

dług swego

trak-

tewskiego Rada Ambasadorów wcale
nie zareagowała, w swej odpowiedzi

stanowisko

że

dzenie starał się również
poprzeć
Hymans na posiedzeniu Rady
Ligi
Narodów, z d. 21-go kwietnia
1923
roku,
Muszę zauważyć, że wspomniana

nota

rządu

stano- listopada

litewskiego

1922 r. tyczy

z d. 18-go
zupełnie róż:

żadnego wpływu na 'jurydyczne położenie
konfliktu
między
Litwą
i

Polską.

:

| Popiarjeie Tydzień Akademika, |

®

„Robotnik“
nego
ze swej

Konwencja

drukuje ;list osławiodziałalności rusyfika-

torskiej na Polesiu, posła z klubu
P.P.S,
Wolickiego w odpowiedzi na
miljona,
podczas
gdy całokształt prac oceniany jest na licznej artykuły „Stowa*, w których
rusyfikatorska
i antypaństwowa ro2,5 miljona złotych.
"Bezpośrednie znaczenie otwarcia bota pos. Wolickiego była demaskoruchu na kanale Ogińskiego streszcza waną.
W liście tym pos. Wolicki wymie.
się w dwu pozycjach: podjęcie spłazasług a mianowiwii drzewa z dorzecza Prypeci i ewent. nia część swoich
cie
że:
zagranicznego, czyli ruchu eksporto„odsiadywał w więzieniu austry=
i tranzytowego, oraz ożywienie
na Polesiu ruchu budowlanego (w jackim i sowieckim za walkęo Niepod-

Korespondencja Słowa —
dniu 1 listopade wykres inten. nie przekroczyły

przyszłego

szeregu

lat

58-

następnych

ciążyć będzie
zadanie
ostatecznego
uporządkowania drogi i budowy
urządzeń, mających na celu ułatwienie

eksploatacji kanału. Zakres tych robót
obejmuje:
instalacje sygnalizacyjne, pierwszym
roboty pogłębiarskie

i ziemne,

Бидо-

tych

rzędzie budowa
dróg bi- legiość, mandat poselski
wśród ludu
i gruntowych), hamowanego do: telną pracą

miejscach, gdzie da się to ekonomicz„nie zrealizować.

Dotychczasowe koszta

odbudowy

oczekiwać,
że wobec projektowanej
przebudowy systematu DnieprowskoBużeńskiego, kanał Ogińskiego odegra

TTE

układu.

biura

przedstawiciele

układ

emigracyj-

ministerstwa

życia komisji mieszanej polsko francuskiej w sprawie opieki szpitalnej nad
Polakami źle mówiącemi po francusku. Opiekę tę sprawować będą polscy
lekarze, sanitarjusze, sanitarjuszki i położne.

Deputowany
PARYŻ, 4. XI. PAT.
grupy

parlamentarnej

francuski

Capgras,

o Polsce.

jeden z nejczyaniejszych

francusko-polskiej

wygłosił odczyt

członków

o Polsce.

P.

zwięzłem streszczeniu dziejów Polski prelegent zobrązował stan obecny
po:
pod względem gospodarczym i politycznym, podkreślając postępowy cha-

nie wszystkie
swoje
„zasługi*,
zwolimy
sobie
niektóre
z -nich

Polaków.

którego członkiem był p. poseł a
które ujawnione zostały po jego usu-

Licznie

zebrana

publiczność przyjęła

Po wyborach

w

Stanach

nięciu, i cały szereg innych podobNOWY YORK, 4 XI.PAT.
nych „zasług* nie mówiąc już o ru- jednego członka partji fermerow
nieušwiadomionych Poleszukėw zapisywana jest na dobro komunistów.

Z zasług tych

poseł

sze, że jest dumny.

Dumę

Zjednoczonych.

warunkach

wyżej

rozbudowa

rozległej

wymie-

sieci

dróg lądowych i rozwój ruchu budowogó!e, zależne są

wlanego

od sta-

nu dróg wodnych, które umożliwiają
tam dowóz materjałów z innych
dzielnic.

Stąd widać, gł ogromne znaczenie
lokalne posiada każda nowa droga
wodna. Bez przesady można powiedzieć, że większe znac enie miejsco-

nia kanału, w dolnej
partji odbywał
się spław, który umożiiwiały bardzo
prymitywne
urządzenia,
wykonane

przez przemysłowców leśnych,
rakteryzują

nast. cyfry

cha-

(dane z Dyr.

Dr. Wodnych w Wilnie) w latach:
1923
1924

1925

przewieziono
»

1926(40 1Х) ,

4

5855
4888

wie) płacą składki na akcję organi:
zacyjną hojnie (wiemy jak chłop bialubi wydawać

ciężko гаргасо-

wane pieniądze
na datki dobrowolne)i
to umożliwia prowadzenie roboty, najmowanie agitatorów, którym płacone są

3000

Nowy senat składa się z 47 demokratów”
i 48 republikanów,
z których
8 należy

republikanie

komunalnych

posiadają

w Anglji.

świadectw .b. właścicieli

środków
przewozowych |i przemys- zainstalowanym w Telechanach. Załowców leśnych, ruch towarowy na kład dostarczałby energji dla celów
kanale przedstawiał się następująco: oświetlenia objektów kanałowych (ślu:
Przeznacze:

AONDYN.

warsztaty

mechaniczne

zarządu

4.X1.PAT.

Cala prasa konserwatywna

na w przeciętnym roku uzyskać wynosi około 20000
kwh
(kilowatgodzin) przy mocy instalowanej 10 kw.

Na

załączonych

zgodnie

stwierdza

Rezolucja

kongresu

Zmiany

w gabinecie

kowieńskim.

jest

gen. L. Żeligowski,

czynnym

starosta

pow.

prezesem

Wileńsko«

Trockiego p. L. Witkowski, zastępcą
prezesa wójt gminy
Turgielskiej p.

i spacerowego
m. wazy Aleksiuk, komendantem p. Jan
p
g bulwaru w obrębie
®
Telechan, a pozatem uruchatmiałby
ożek,

Miejscowe

10000

15000

—

13000

i

ernje ro»

dyjakie)

Eksportowe

20000

30000

se Ładunki

ЭЕ

Z Kowna donoszą: W kuluarach sejmowych rozeszły się pogłoski o
poważnych zmianach w gabinecie. Według tych pogłosek, poseł litewski
w

Berlinie Sidzikauskas,

ma

być

mianowany

ministrem

spraw

zagranicz-

eksportowe

sianowilo

wyłącznie drzewo w postaci obtobionej i nieobrobionej.
Naddnieprzań

Wrażenia

teatralne.

krotochwilny, o niel Od powojennych krotochwilą — jest „Wesele Fonsia*
«wesołych» rzeczy usta krzywią
się jedną z reprezentacyjnych fars pol.

jak od cytryny lub porzeczek. Tedy skich. Jest w tej rodzimej krotoFonsia*, krotochwila w 8 aktach wy- gdy dyrekcja teatru pragnie publi- chwili akuratna doza rodzimych pierczność swoją uraczyć jaką rzetelną wiasików. Rzecz dzieje się
— jak Pan
stawiona w Teatrze Polskim,
niefrasobliwością, sięgnąć
musi na Bóg przykazał — w wiejskim naszym
Krotochwila powojenna—to «buj- najwyższą półkę teatralnego swego dworze z illo tempore ante bellum.
da» i <bałagań».
Im bezsensowniej- archiwum.
Sprawa idzie o majątek — bo to też
Szy, bardziej cyrkowy, im hałaśliwszy,
Tak było i onegdaj A że dyr. motyw jaknajbardziej rodzimy. Gdy
bardziej oszałamiający, nie dający opz- Rychłowski trafił ręką na «Wesele się spójrzy oknem na
dom,
który
miętać się — tem lepiej, Krotochwila Fonsia> to też żadnego dziwu niema. stawia tuż przy granicy majątku pa:
powojenna — to Horski robiący Nie- «Wesele Fonsia» znajdzie każdy dy- ni Kurnickiej sąsiad pan Kazimierz,
wiarowskiej pedicure sążnistym rasz- rektor pociemku i po omacku. Stara, wnet mimowoli przychodzi na myśl
pilem, młotkiem i dłutem, przy akom- zana, wypróbowana
na
wszystkie jakaś., zemsta
za mur graniczny,
pańjamencie wrzasków
operowanej, sposoby krotochw ila — w dodatku— czy jakiś nasz, rodzimy, spór o mie:
Ryszarda

Ruszkowskiego „Wesele

szych

dniach, jest popierana

bezrobutnych.

przez rząd nowa

ustawa

o zapomogach

Dzisiaj zrana oświadczyli niemiecko-narodowi

rządowi,

dia

że

nie mogą oni popierać projektu rządowego, którego losy zawisłe
są od
socjalnych demokratów.
W poniedziałek 8 listopada ma się rozpocząć
na plenum dyskusja
nad programem ustalonym w Thoiry,

EIETEIETKTEIEIEIEI KIEJ
E Ūd Administracji.
Prosimy

naszych Sz. Sz, Abonentów o łaskawe
zaległych
prenumerat,
uregulowanie
tudzież
wnoszenie przedpłaty na LISTOPAD

Konto

zekowe

„Słowa

w

P. K O.

Nr 80259.
KIAEIAGIGk
EIA AKGAGE

Razem
28000 Į 58000 T,

Związku Te:

ч

oraz lwowskiego Związku
i chórów ludowych,
Czy już rok 18 istnienia. Ś wieżo ukazał się#Ludowych

zeszyt podwójny,
za liplec i sierpień r. b.
(cena 35 gr.). Zawiera między innemi,
ob:

szerne sprawozdanie

ze zjazdu

Związków

<Teatr

Ludowy»

i korzysta

z rad redakcji oraz jej doświadczenia,
— «Przegląd Ksiegarski> (Rok dwunasty, zeszyt 19), organ Związku Księgarzy
Polskich

przynosi

przedruk

m:

ciekawego

arty.

EC
dającego
ję qarstwą polskiego
i
w Wielkopol

=

trży się dowoli ślubowi
sympatycznego

„na

nie znalazł by
tych, którzy

o Górnym

pouczająca

wzorowoi wytwornie

zię z niej

i

zadania
oraz
wy

Śląsku».

ksiiżeczka

wyda

w Katowieścii.

wielę nauczyć.,

np.

Można

jak naieży

. T

A

— <Z

pop
pop'era ei nergicznie
i

otchłani

tytuł czasopisma

p. woje:
woje

wieków».

Tak brzmi

poświęconego

olski, które, jako kwactsinik,

pradziejom
zaczęło

wy*
enodzić w Poznaniu pod redakcją dr. Bożeni
ny Stelmachowskiej, Wydaje je Poznańskie
Towarzystwo

Przedhistoryczae.

W

szym zeszycie zwracają uwagę
Ё Kostrzewskiego <Czy jesteśmy

pierw.

rozprawy:
tubylcami

na ziemiach dzisiejszej Polski» oraz studjum
o Winecie póra p. Stelmachowskiej,
— Adolf Nowaczyński, «Komendant

302 wyg

;
di.

mai z

ośmiu

obrazach.

Str.

Szawą.a. Nakła
TO
Nakład księgarni i św. Woj»i

— Władysław Mickiewicz. <Pamięt:
niki». Tom |—szy (1838—1861). Z portretem
Ša
autora. Str. 452
Wars: zawa. ы Gebethner
I
h

Nowość

wydąwniczal

Opuściła prasę drukarską 1 znajduje
się we wszystkich księgarniach
najświeższa

praca

Czesława Jankowskiego

„I. czeczotkowej szkatułkie
(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy literackiej autora.
Zamówienia z prowincji kierować do
„drukarni M, Latout'a,
Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80.

$

e

CENA 5 ZŁOTYCH.

ma
UZKUNANNNNRAKZNUNODOKENUNNNEZEĆA

$ Na zakończenie sezonu
budowlanego
+
3 poleca po cenach własnego kosztu
wszelkie

4

artykuły

budowlane,

oraz po cenach sciśle fabrycznych —
$ Okucie budowlane, przybory piecowe,
ф piecyki ogrzewalne od 9 zł, za sztukę
DOM HANDLOWY

ż Józef Jhnatowicz i S-ka
z

Wilno,

Zawalna

7.

+4000006650666666666566556565A868

wśród której
się ogromny
procent
Fertnera
w «Weselu

wznawia się ją nader
rzadko; coraz
ona, ta sztuka, głębiej w przeszłość

odchodzi. Ale—należałoby
gą uczynić absolutną

filmowych

Bardzo

e

chwilkę i zacząć sztukę pokazywać
następnemu pokoleniu widzów i słu: Fonsia» widzieli i dobrze pamiętają.
chaczów — i tak do końca Świata
Oczywiście — dawno już sztukę
jechać!
Ruszkowskiego
odłożono
ad actq;
Zdawałoby się, że tylko to i robić.
Tymczasem — stała się lat temu z
kilkanaście rzecz dla pp. dyrektorów
teatralnych fatalna.
W Warszawie w

świetleń

$$

żarty” cą szukać publiczności,

Fonsia, spauzować na

— Aloizy Mach:
<Cele
odczytów propagańdowych

prowadzić polską propagandę państwową
—
a RA serc
Akcję, o której mówi książecz-

fotograijach, u- zostać min. spr. wewnętrznych.

zorganizowany. Prezesem honorowym

miesięcznik

komunistycznego,

przejmie wypożyczonych dla „Słowa”
przez kierownika robót
inż. E, Wę-

oddziału przysposobienia
wojskowe:
go w Turgielach,
oddział ten został

«Teatr Ludowy»,

organ warszawskiego

zaprenumeruje

nych, obecny miu, spraw wewtętrznych Pożełło — ministrem sprawiedliwości, a premier, który dzierżył dotychczas tekę min. spraw zagr, ma

®

—

„ — c<Zwrotnica>» za wrzesień i październik (Nr 10) zawierą ciekawą Wytykę. T. Peipera zarówno samego «Księcia Niezłomne:
go» Słowackiego, jakj fo wystawienia
pod
otwartem
niebem;
dalej uproszczone do
ostatecznych granic
futurystyczne
rysuak
Korngolda i sporo mate jału polemicznego.
MOSKWA, 4.X1. PAT. Zjazd komunistów przyjął jednomyślnie rezoe Witold Staniewicz: <Dwór Wersolucję w sprawie bloku opozycyjnego, Rezolucja nazywa stanowisko opo- ka Wielka». Studjum historyczno-gospodan
zycji odchyleniem w kierunku socjalistycznym i stwierdza, że Zinowjew i Czo-prawne, Część 1. Odbitką z <Ateneum
Wileńskiego».
1926. Bardzo gruntowna i
Kamieniew przyjęli poglądy Trockiego co do charakteru i widoków rewoA
JA
obecnego ministra
reform
lucji rosyjskiej. Poglądy Trockiego zbliżają się coraz bardziej do poglądów pierwszej„. rę.zawierająca
jąca
mnóstwo materjału z

ka-

północ- |] południo"
nym
wym

Lėw

Pe.

Wielkość ruchu
rocznie
w tonnach,
w kierunku:

.

posiadają jeszcze przewagę. Liberałowie przepadli prawie całkowicie w
wyborach, co jest signum temporis obecnego życia politycznego w Anglji.

EEIEAEAA

kie

я zadań:

za, most zwodzony) oraz, zabudowań

się Nie-

tekst uchwał. Kto sę interesuje teatrem dla
iudu, kto go „organizuje. lub popiera —niech

Si ololololololo
lol

Według

go; spływającej dotąd
bezużytecznie
ku jJasiołdzic i Szczarze, w minjatu*
rowym zakładzie nydroelektrycznym,

1923,

Teat'ów Ludowyca, który się odbył w
czerwcu
b. r. w Warszawie.
Podaje zarazem

Obrady Reichstagu.
Zdolność
przewozowa
kanalų dzińskiego, podane zostały fragmenty
we posiada dzisiaj na Polesiu otwar- Ogińskiego przy dzisiejszym typie z odbudowywanego kanału: widok ze
BERLIN, 3 XI. PAT.
Dzisiaj popołudniu rozpoczęły się obrady Recie nowego kanału, niż linji kolejo- urządzeń i dla normalnych warunków śluzy LIX na jezioro Wólkowskie; oraz
Przed przystąpieniem do porządku dziennego komunista Steger
wej o tym samym kierunku.
Droga piętrzenia, określa się cyfrą 480 tys. widok wrót wspornyci na śluzie LX ichstagu.
wodna godpowiada bowiem najlepiej tonn rocznie. Obliczenie zrobione od strony jeziora Wyganowskiego. zgłosił wniosek, aby na pierwszym punkcie obrad umieścić 'sprawę unieważnienia ustawy odszkodewawczej
dla Hlohenzoliernów oraz sprawę
potrzebom komunikacyjnym, które w zostało przy nast. założeniach:
inż, St. Ihnatowicz.
wydalenia wszystkich monarchistów
z granic Rzeszy. Wniosek
ten
Są najżywotniejsze:
Okres żeglugi wynosi 240 dni;
danym wypadu
odrzucono.
dowozowi materjałów budowlanych. przy 12:tu godzinnym dniu pracy
TURGIELE,
Następnie izba przekazała komisji spraw zagranicznych do rozpatrzePrzed wojną ruch na kanale miał dziennie 24 śluzowania tratew (50 t.)
nia
szereg
projektów
ustaw między innemi projekt umów granicznych
— (0) Oddział pozwecnie
charakter głównie spławny. Osobowa oraz 8 śluzowań łodzi ładownych.
°
Istnieje myśl
wykorzystania nad- nia wojskowego.
Pomimo agitacji polsko-niemieckich.
komunikacja ograniczała się do kurNajważniejszą
sprawą,
jaką
plenum
będzie
się
zajmowało w najbliżsowania codziennie dwu statków po: miaru wody z jeziora Wyganowskie- «Wyzwolenia» przeciwko utworzeniu
międ.y
Pińskiem
a Telechanami,
gdzie była jedyna na kanaie przystań.

do roku

atrów Ludowych

zwycięstwo socjalistów w wyborach miejskich, będące skutkiem bierności
konserwatystów oraz karności i dobrej organizacji socjalistów, którzy zaw sze ogromną wagę przywiązywali do wyborów miejskich.
W większości
rad miejskich
konserwatyści pomimo
ostatniego zwycięstwa socjalistów

nału. Ogólna ilość pracy, którą moż-

t.
t.

5760 &

1918tym

blica Polonorum reficitur.
m
— Ferdynand Góetel:
<Z dnia na
dzień», Powieść. Str. 320. W:
й
bethner z Wo:ff. 1926,
p
—
Stanisław Karczewski: <Brzesie
Bałtyku». Z 97 Hustracjami. Str. 8142.
Warszawa, Gebstłrner i Wolff. 1926, Jest
to studjum $eologiezno-przyrodnicze trakto
waae atoll
do tezo stopnia popularnie,
zainteresować może każdego intęligenta że i
Gł jego,
alei zbogacić. Ksiązka
je.
znie o nas
»
brzeża Budiyku.

Teatrów

pensje po 250—300 złotych, druk bibuły propagandowej, zwiększanie ob,
wych glin, piasków, żwirów i t. p., również tą drogą szły gotowe wyro- jętości organu prasowego „Narodnoj
do Pińska,
skąd dalej wgłąb Sprawy” i t. p. Na wszystko to dają socjalistycznej partji. W rezolucji powiedziane jest dalej, że blok opozy:
tylko w nielicznych smiejszowościach by
spotykają się pokładygglin i piasków Rosji Prypecią lub koleją żelazną.
pieniądze siabry.. oj oj czy oby nie cyjny nie wierzy w wewnętrzne siły rewolucji i wpada w zwątpienie woW okolicach m. Łahiszyna eksploaosadowych.
słabry złMińska; coś ten rozmach po- bec nadejścia wybuchu rewolucji światowej, Rezolucja zarzuca następnie
Rzadka sieć kolei żelaznych na towano kredę, którą wywożono do dejrzanie wygląda...
3
blokowi opozycyjnemu, że odrzuca główną ideę Lenina co do przymierza
Polesiu
nie może spełniać należycie Rosji (Czarnobył, Kijów).
proletarjatu z chłopami, stawiając na to miejsce twierdzenie o nieuniknioRuch w latach powojennych, gdy
swoich zadań, wobec braku dobrych
nem starciu między temi klasami.
dróg dojazdowych gruntowych i bi- pomimo zupełnego prawie zniszczeW

w

wielk'ej wojny. Od przygotowywań
iniec do wojn
—ydo moment

szawski,

Dlaczego zwyciężyli socjaliści?

tę podzie-

Towarzystwo akurat
dla polskiego
socjalisty.
„Blałoruskiej Hromadzie“
powodzi się doskonale. Siabry (cztonko-

łoruski

Po wyborach

Wolicki pi-

łają niewątpliwie również w Mińsku
członkowie G. P. U. i „politodiełów*,

nionych,

Krakowie

— Clementis Boncovi: «Germania
sive de Germanorum, qui nuno sunt
belii gerendi
rationibus moribusgue
barbaris. Wydanie krakowskie. Str. 57.
Jest to Klemensa Bąkowskiego naracją
łacińska w rodzaju maniej więc-j zbliżonym
do Cezara „<De bello Gallico», 'o przebiegu

odczyt hucznemi oklaskami.

syfikowaniu Polesia i raekomej pro: do t. zw. dyssydentów. W lzbie Reprezentantów
pagandzie socjalistycznej któr,ą wśród 41 mandatów więcej aniżeli demokraci.

tych.

kich w

Konstytucji polskiej i kładąc szczególny nacisk ma działalność pań
przypomnieć. Oto one: za jego spra- rakter
A
— Zenon Klemenšiewicz:
wą, jako skutek jego działalności stwa w dziedzinię opieki społecznej Odczyt swój deputowany Capgras
‹
Polski». Podręcznik do nauki o
odparciem zarzutów czynionych w stosunku do Polski w sprałe
członkowie komitetów P.P.S. organi- zakończył
oaz
Lsza. Znaczenie i ży:
wie więźaiów politycznych. Prelegent wyraził nadzieję,
że podobne nazowali brali udział w napadach ra- paści będą z czasem oddane komisji rozjemczej złożonej z Francuzów i Alias 1826zów.
Warszawa—
awa—Lwów, Książnica
iążni
bunkowych
(napad
pod Siniawką),
braki w kasie sejmiku Łuninieckiego

ostatniemi laty. przed
rolę arterii odciążającej, podejmując skie drzewo
wojną
szło
głównie
kanałem Królewdoktóry
eksportowego,
ruchu
część
tychczas skierowywał się na Bug. “4 skim do Gdańska, czem się tłumaczy
|Pozycja druga jest donioślejsza niski procentowo (35 proc) w sto:
z punktu widzenia rozwoju Polesia. sunku do ogólnego ruchu na kanale
Należy bowiem pamiętać, że Polesie, tonaż eksportowy.
Kanał ożywiał przemysł miejscoktórego północno : zachodnią połać
przecina kanał Ogińskiego, to jedno wy (huta szklana, browary — w Teolbrzymie
torfowisko,
wypełniające lechanach), Dowóz surowców (piasek,
kotlinę, . utworzorie z formacji kredo- soda, potaż, kartofle, zboże, drzewo
odbywał się wodą, jak
wych. Przy zupełnym brzku lodowco- opałowe)

Podpisali

i Dyrektor

spra-

społecz-

Układ ten przewiduje między innemi repatrjację chorych robotników
polskich statkiem
do Gdyni kosztem rządu francuskiego i odwrotnie repatrjację chorych Francuzów
statkiem do Dunkierki na koszt rządu polskiego. Jednem z najważniejszych postanowień układu jest powołanie do

zdobył rze-

Wolicki wyliczył

Chłapowski

nego p. Gawroński, ze strony fiancuskiej
pracy p. Reismondi i p. Piconard.

białoruskiei bronić będzie w

wa mostów zwodzonych, Oraz wy: tychczas przez trudności dowozu ma- go, którego broni
szeregach P.P.S.*
korzystanie
siły wodnej dla celów terja'ów.
Ponieważ pos.
Co
do
spławu
drzewa,
to
należy
oświetlenia i motorycznych w tych

zakończyły się zawarciem

polskiej p. Ambasador

w

dotyczącej opieki

St

Na

nej nad uchodžiwem

polsko francuskiej

c ka tak

z początkiem

zonu.

konwencji

zdj yy

nastąpi

drogi

— Klemens Bąkowski: «Kronika Kra-

kowa». Str. 136. Ilustracje. Kraków. Jak
sam tytuł wskazuje jest to treściwy aleI
gruntowny opis tego, co słę działo w Kra«
kowie od chwili ustania rządów austrjac-

Acana

Otwarcie odbudowanej

społecznej.

wydawnicze.

i

kanalu.

opieki

4—Xl. Pat. Trwające od trzech tygodni rokowania

wie uzupełnienia
ze strony

sprawie

12681

kurtce i wysokich
nych. W Mroziku

butach
folwarczjest przecie naj-

wyraźniejsza fanaberjal On pnie się.
On śmiał podnieść oczy na córkę
samej dziedziczki, na
pannę domul
I usiłuje przecie jej przypodobać się.

Czyliż

„by miał nie

ile tylko to w jego

rozumieć,

mocy,

że o

powinien

wcale dłu- prezentować się, osobliwie na «patadlatego cowych» pokojach, elegancko?
zatarła się na
panzę

„Weselu Fonsia* zagrał Mrozika— zby kreacja Fertnera
Fertner. Zagrał tak, że dosłownie na wieki wieczne w pamięci ludzkiej.
Mrozika tu u nas w Teatrze Pol:
całą Polskę rozeszło się jego niezrównane: „U ojca mojego w Czę: skim zagrał p. Wyrwicz-Wichrowski.
stochowie,.
drzwiamy i oknamy..", Rzecz prosta, wystrzegając się pilnie
jakichś niesamowitych, jazbandowych swojska, własnego wyrobu, rodzima! dzę. Jest
imćpan
Ozonkowski
ze jego z ciarkami po skórze
i oczami aby w niczem Fertnera nie przypokakofonij w orkiestrze, ryku
galerji Napisał ją, jak wiadomo, w momen- staropolskiemi wąsiskami w dół, jest w sufit wzniesionemi: «Marmur!.. zie- minać. Można przecie rzecz każdą
i trzasku rozdzieranych szat po fote- cie najlepszego
usposobienia
(po- krewniączka rezydująca z córeczką iazol,.»
robić: tak — i inaczej? Fertner robi
lach krytyki.
wiedzmy: natchnienia) Ryszard Rusz* we dworze, jest służba
z Mrozika wiej„palacowa“
Fertner podniósł o tyle
to a tyle przedewszystkiem
Albo — kto chce uśmiać się całą kowski sam, na własną rękę, bez jak z „Ramot
i ramotek*"
Wiiczyń- stopni... reputację
sztuki
Ruszkow- skiego eleganta, co przy ckrągłości
gębą, idzie do kina na Pata i Pata- pomocy swego zwykłego literackiego skiego.. A tu i „intryga* osnuta na skiego, on dopiero przywiązał do kształtów i twarzy jak księżyc, nadachona albo na jaki tęgi film amery- kompanjona Adolfa Abrahamowicza. wcaie oryginalnych motywach — pra- niej famę sztuki par excellence kaso- je mu sporo cech zadowolenia z siekański z fikaniem kozłów przez stoły
«Wesele Fonsia> jest jedną z naj. wie najzupełniej komedjowych — a wej—ale zarazem faktycznie zagwoź- bie, To nic, że jest „pisarzem* w
i szaty i wyrywaniem zęba przywią- lepszych fars polskich, przedwojen: przeprowadzona wybornie. Niema co dził dla aktorów, jego współzawod- Kurnicy. On nie wypadł, jak to mózanego sznurkiem do wiatraka... Albo SE
Obok klasycznych „Wicka i mówić: color polonus jest, i pomy- ników, roig Mrozika. A Mrozik to— wią, sroce z pod ogona. A jego
idzie do kabaretu na piosenki,.. bez
acka*, obok nieco zwarjowanego słowość, i talent pisarski, i, izecz na: niema co ukrywać — pryncypalna w ojciec w Częstochowie, u którego
słów i dekolty. bez granic.
sztuce figura. Nie, co do roli, którą „drzwiamy i oknamy*?
Mrozik
ma
lecz mającego sporo walorów farso- der cenne, vis comica
Podłożem krotochwili jest niefra- wych „Żołnierza królowej Ms,
Zdawałoby się tedy, żeowe „We- mu autor wyznaczył lecz co do tego, wciąż w pamięci to swoje pochodzesobliwość, A gdzież zdobyć się na karu*, obok też już klasycznej
sele Fonsia* grać i grać, wszędzie że na nim skupiony jest cały komizm nie... aż z Częstochowy! I—zoblesse
„ro:
nią w tak frasobliwych czasach
jak dro
po Warszawie”, co będąc wo- gdzie z trzech
desek można scenę i jego szuka przedewszystkiem ocza- oblige, Qa, wybaczy mi p. Wyrwicz,
teraźniejsze! Humor powojenny nie dewilem nie przestaje być wierutną skleić, a gdy jedno pokolenie napa- mi publiczność, A trzebaż i ze świe- nie może chodzić w byle płóciennej

A dalej—gdg na

takiego rumiane-

go, pulchniutkiego, śmiesznie wyele.
gantowanego Mrozika spada cios..wychodzenia

staje

się

za mąż jego ideału, gdy

z

żakim Mrozikiem

<žra-

gedja»—wówczas dopiero, z konirastu,
jak skra z krzesiwa, wybucha
nie-

przeparty

komizm.

Wyrwicz

robi

Tymczasem

Mrozika

p.

z punktu

na

„„karawaniarza. Robi go jakimś cierpiętnikiem, jakimś wiejskim rycerzem
o smutnej twarzy, wpuszczonym w

pomiętą kurtkę
od

i

siedmiu

w

cholja

buty

płócienną,
boleści

po

w

jakąś

kamizelkę

kolana.

chodząca i abnegacja!
daje carte
warunków

8.4
Ф.Ф
A"
&

|A

Melan-

Rozu.-

miem, że p. Wyrwicz zmuszony jest
(na któprzystosować kreację se

rą autor
własnych

Aj

=

sywności robót osiągnął cytrę 84 proc.
rac niezbędnych
dla uruchomienia

PARYŻ,

w
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Nowości

Rokowania francusko-polskie,

Pokłosie prasowe.

Kanał Ogińskiego.
—

sprawach.

о000

(ECHA KRAJOWE

O naszych

Nr

OWO

v
u

blanche) do
zewnętrznych

:г

Nr
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KURJER GOSPODARCZY
ZIEM

proc., od piwa—400
—150 proc.

proc,

oszczędności

rynek

Na

+

wewnęlrzny,

Razem

przyszłego
wyłącznie
:

dni

dwu

przeciąg

„

w Kasach

dni świą:

wało prejekt ustawy о specjalnym podatku
drogowym, z którego wpływy przeznaczone
być mzją w znacznym stopniu
na zasilenie

funduszów drogowych

związków

komunale

nych.
Z dniem wejścia w życie wspomnia*
nej ustąwy,
mają byč 2mi-nion= wszystkie
opłaty myln cze, oraz kopytkowe
(rogatkowe). Z uwagi jednak na to, że do uthwal-+

taryf kolejowych

nia wspomniauej

ustawy

przez ciała

ustą-

w

dniu

czterdziestym

po

zgonie,

dectwa
przemysłowe
na r. 1927 w
nieprzekraczalnym
terminie do dnia

zagraniczny

— (0) Nowy cennik detaliczny na
artykuły spożywczo'kolonjalne.
Komi:

czarna

31 grudnia
sarjat rządu
nasiępujące

kołonjainez

rb.

na miasto Wilno
ceny ną artykuły

zatwierdził
spożywczo"

herbata orznqe luzem do 25 zł.

z: l kg. W opakowaniu napierowem
zł.. w blaszankach
do 35 zł., kawa

do 32
palona

280.

krajowy

240,

śledzie

15—

30, esencja oc' owa 5.00, zapałki 07 pudełko,
nafta 1 litr 0.55, mydło | gat. 2.70, il gat.
200, świece parafin. 2.60, pasta do obuwia
U.25, kolorowa

0.30

GIEŁDA WARSZAWSKA
4 listopada 1926 >
Dewizy | walnty:
Tranz.
Śprz.
Kupno.

podwyżki taryf (w stosunku około 10
proc.) znajduje się obecnie w opra-

43,79

43.57

30,12

30,20

30,05

Projekt związki komunalne

W

związku z akcją,

celu utworzenie

w

większych

"

zbożowe.
rezerw

na w tym

zbożowych

ośrodkach

przemysto-

wych,
w min. Spraw Wewnętrznych
odbyia się konferencja
z udziaiem

przedstawicieli
Spożywców

Związku

w

sprawie

spółdzielni

ustalenia za-

sad utworzenia rezerwy zbożowej w

Łodzi,
na wzór
zorganizowanej w
Warszawie. Akcja objąć ma również
inne miasta.

Plan

osuszenia Polesia.

W sferach
jest projekt

rządowych omawiany

powołania

w drodze

pod-

roz:

że

o ile uchwały

związków

komuna

nych

względzie otrzymają zatwierdzenie
władz nadzorczych.
Co do opłat kopytkowych, to obowiązują one nadal, ale tylko w tych miastach,

które

otrzymały

prawo

poboru

tych opłat

na podstawie przywilejów erekcyjnych, nadanych im przy założeniu. Miasta zaś, które
tego przywileju nie otrzymały,
mogą wprowadzać kopytkowe
za korzystanie
z dróg
miejskich, ale jest ono w istocie tylko opła-

tą mytniczą,

co do której obowiązują prze*

LL

określone,

czych.

wyżej

Władze

o

opłatach

mytn:-

nadzorcze, to jest woj+wództwo

i wydziały pow'atowe
otrzymują więc zle«
cenie zbadania, czy opłaty mytnicze i rogatkowe pobierane są obecnie legalnie, czy nie,
mianowicie, czy związek komunainy posiada

uprawnieni: do ich poboru, czy nie upłynął
porządzenia Rady ministrów specjal: tevcmin
uprawnienia i czy wysokość ich
niego komisarza do spraw meljoracji zgodna jest
z otrzymanem upowažnieniem,
Polesia,
którego zadaniem byłoby Wreszcie, czy pod formą opłat tych zwią-

przy

—095—1

00.

kartoflana

090,

gryczana

per Wiedeń

jęczmienna 0 60, mak: ony warszaws: ie 200,
włoskie 240
wileńskie 1 90, sól biała 033,
warzonka

038,

szara 0.25,

masło

deserowe

7,00. niesolone Il gat. 600, kuchsnne 5.75,
tłuszcz roślinny (masło sztuczne) do 4.50,
słonina krajowa I[ gat. 3.90, amerykańska
430, szmałec amerykański 4,80, olej roślinny

Wsch. s, o g. 6 m.25.

Za h.i El.
Jutro
Leonarda w.

nych dla zrealizowania tego planu.

Kary

za zwłokę w płaceniu
podatków.

Wysokość
De na została

pie

drogowym,

kary za zwłokę ustalo-

1) dla zale:

następująco:

głości podatkowych, powstałych przed
dniem 30 czerwca b. r. za okres do
dnia 30 czerwca

b. |r. włącznie —

W związku ze wspomnianym
ma wstę«
nowym orojektem ustawy 0 podatku

Zach. ei. o g.

ministerstwo

wskazuje

na po'

trze.ę przestrzeżenia związków komunalnych
przed dałszem wydzierżawianiem
poboru
opłat mytniczych i rogatyowych, a to celem
uniknięcia ewentualnego od*zkodowania dla
dzierżawców w wypadku zniesien'a ich przez
wspomnianą

ustawę.

3

KRONIKA MIEJSCOWA
procent w stosunku miesięcznym, o
do
nastąpi
ści
zaległo
nie
ile uiszcze
— W
sprawie
wykupienia
dnia 31 października b. r; w prze- świadectw
przemysłowych
na
ciwnym razie ulga nie będzie stoso- rok
1927-my. Izba Skarbowa w

za okres do Wilnie oódaje do wiadomości
wana i kara za zwłokę
piate w ników podatku
ra
30 o:
dnia
przemysłowego, że
procent,
okości pełnycć
z dniem 1 listopada rb. nastąpił terpodatkowych, min nabywania
ści
Dla zaległo
Wi
Świadectw
przemy
nieodroczonych i nierozłożonych na słowych na rok podatkowy 1927.

raty za okres od dnia1 lipca 2 procent w stosunku miesięcznym.

Zaległości podatkowe

za rok

1925

Zalegtości w podatkach państwo:
na 1 stycznia 1925
A kadais
wych
złotych, zaś na
tysięcy
roku 315470
31-:go' grudnia tegoż roku wzrosły do

średnie

f

4 m

14

s

Temperatura
KA

| TE ao

Opad

|

za do-

bę w mm.

Wiatr

f

Зя

1

dniowy
przeważający f Połu
Uwagi: Pół pochmurnie, mgła,
minimum

deszcz

0 st. C. Tendencja

za dobę —

ba*

rometryczna bez zmiany.

KOSCIELNA.
—

Odsłonięcie

i

za

ii iii

26,72

26,78

174,28
127,57
38,87
5125,91

poświęce-

Świadectwa te winny być bezwa- nia dokona JE. Najprzewielebniejszy
runkowo wykupione do dnia 31 ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski.
grudnia 1926 r.

=
E
Papiery wastościows
Pożyczka dolarowa
12,75
»
kolejowa
87,00
5 pr. pożycz konw.
4650
pr. pożyczk, konw,
—
39,—

38,75

—
—

—

W

dniu

nową próbkę

wczorajszym

mieliśmy

tej gospodarki,

„nie wie prawica

co

czyni

płatników zaopatrzenie swych przedw

odpowiednie

świa-

оНя,
анн
ЗЕН КО
НЕНЕ
НРееНе Е ОРеНеЕрецичие ПНтУСнонииоссоасронаонлити

—

(0)

Posiedzenie

wydziału

powiatowego sejmiku Wileūsko.
Trockiego.
Dnia 9
erę odbę-

to za mało.
P. Malinowskiemu

się, ktoby

w.

roli impe-

tak się zapłakiwał?

Reżyserja

wystąpiła

gdzie

lewica".

sji przez radnych.
przecie nie możria

«0 ziemię»

kubka do kwiatów jakby

186 zł,

Podbrzeska

niewy-

na

własne

I komi-

ЗК

skowego

na Antokolu.

Władze wojskowo
śledcze przystąpiły do przeprowadzenia śledztwa,
wykryć powód samoktóre pomoże
bójczego kroku.

trzymano go w areszcie do

wytrzeź-

do komisji prze-

mi

13 p. warów

obecności płk. Kunicki, dowódca

Boć rozerwać się
na dwa posiedze- ж

u

gł.

B.

w przesyłkach, bądź to hande lub też prywatnego charakeru.
Zarządzenie to kategorycznie zabrania wysyłania manufaktury wszel-

kich gatunków, nici, przędzy, instrumedycznych i
mentów muzycznych,

rzemieślniczych, zegarkówi części

nich,

wyrobów

oraz

kosmetyki

z papieru,

do

papieru

SZKOLNA oraż paciórków, haftek, guzików i
podobnych dodatków kraw iec=
nia odrazu.
— (w) Wizytacja gimnazjum s
ich.
Było z tego powodu urwanie gło: hebrajskiego. W dniu przedwczowy i krzyku co nie miara,
rajszym 2 b. m. Kurator Okręgu «cj Pozatem cały szereg przedmiotów
pończochy, rękawiczki
Może się choć raz na krzyku tyl- Szkolnego Wileńskiego p. Ryniewicz jak swetry,
ko nie skóńczy.

w

bezrob.

wy Urząd

umysłowo

Funduszu

prac. Państwo-

Bszrobocia

zo»

towarzystwie

naczelnika

wydziału

nie się 19 listopada r. b.

— ()

Obowiązek

linja telefoniczna. Turgiele — Jaszuny,
zgłaszania Ludność jest wielce zadowolona i

miejsc. Na podstawie za- chętnie posługuje się telefonem.
rządzenia
ministra
pracy
i opieki
ZEBRANIA I ODCZYTY
społecznej z dnia 6 X b.r. wszystkie
— (t) Pierwsze zebranie Rady
zakłady pracy z wyjątkiem zakładów Izby Lekarskiej. W dniu 8 bm. o
państwowych i samorządowych, znaj- godzinie 17 ej odbędzie się w Urię:

wolnych

dujących się na terenie Wilna, oraz
zakładów podłegających obowiązkowi

dzie Wojewódzkim

pierwsze

zebranie

organizacyjne Rady Izby
Lekarskiej
zapezpieczenia robotników fizycznych Wileńsko Nowogródzkiej.
i pracowników umysłowych
па wy”
Jak wiadomo Rada izby lekarskiej
padek bezrobocia powinny
od dnia ukonstytuowała się po przeprowa1-go listopada b. r.
zawiadamiać dzonych ostatnio wyborach,
P.U.P.P. w Wilnie (Zawaina Nr, 2) o
‚ — (0 Ogólnopolski zjazd ekażdem wolnem lub
nowoobsadzoangielicki w Wilnie. 9 b.m. t. j.
nem miejscu. Winni uchylania się od we wtorek rozpocznie się w Wilnie
powyższego obowiązku
będą karani ogólnopolski zjazd ewangielicki.

208

o-

program

TRATR

i MUZYKA,

— Teatr Polski (sala «Lutnia»), Dziś
po raz trzeci zabawna polska krotochwiia
<Wes:ie Foasia» w wykon:nlu całego fzespołu. Na premjerze <Wesela Fonsła» pubii»

czność

bawiła

słowo

wstępne

stanie,

cieszący

się znakomicie,

O godz. 11 m. 15 nabożeństwo
w kość, ewangielickim.
О 11 m. 30 uczestnicy zjazdu

darząc

wyko:

nawcó w rzęsistemi oklaskami.
Wieczór ku czci M, Bałuckiego.
Wieczór poniedziałkowy Kierownictwo Teatru przeznacza na premjer
jednej
z najświetniejszych ko nedji M
atuckiego «Klub
kawalerów», z okazji 25 leiniej rocznicy
śmierci świetnego autora, twórcy niezapomnianych typów komedjowych,
prawdziwie
polskich. Widowisko komedjowe
poprzedzi
poświęcone

aniorowi,

Przedstawienie poranne. W nie.
dzielę O g. 2 12 m. 30 pp. da młodzieży,
dzieci i szerokiej publicznošci, odegrany z0+
się

jątkowem

powadze:

zj
niem *«Urwis> — Tas
— Koncert j. Sliwińskiego, Jedyny
występ znakomitego pianisty, Józefa Sliwińskiego, odbędzie się w niedzielę 7 b. a. w
sali Teatru
Polskiego (<Lutnia») oj g. 4 m.

30 pp. Świetny wirtuoz grać
się ar ciekawy rępertuar na

pierw-

przedstawia

sprzedane.

będzie

swój

koncertowym
fortepianie «Bechsteina». Że względu ha
konieczność punktualneg0o rozpoczęcia kons
certu, pożądanem jest nabyweniė biletów
zawcząsu. Kasa Teatru czynna jsst od
g.
11 r. do 9 w. bez przerwy. Szczegóły w ali.
szach,
— Pierwszy wieczór kameralny. W
sobotę, d, 6 b. m. w sali Gima. Lelewela
(ul. Mickiewicza 38) odvędzie się perwszy
Wieczór Kameralny z cyklu wieczorów ka-

społecz: złożą hołd bohaterowi Szymonowi
Wilnie, Konarskiemu na miejscu
jego straceże zezwoliło na dokonanie w listopa* nia, za bramą Trocką.
—
(x)
O
prawo
posiadania
į
ścianie
pryncypalnej dwa okazałe
dzie rb. rekrutacji 50 robotników
Po powrocie otwarcie pokazu zaobrazy, tak zaawansowane w moder- posesji przy ul. Połockiej Nr. 6. przemysłowych i górniczych
niewyorganizowanych przez Konserwa*
synodu
ewan- meralnych,
T-w0 - Dobroczynności kwalifikowanych. W razie zgłoszenia bytków ze zbiorów
nizmie najświeższej daty, że—napróż- Wileńskie
torjum Wileūskie. Prograw,
puświęcony mu:
gielickiego.
Pokaz
ten
odbędzie się zyce klasycznej, zapowiada:
noby szukać usprawiedliwienia dla zwróciło się w tych dniach do Ma- się większej liczby kandydatów rekruKwarie; smyczk.
w sali muzealnej U..S, B. (Uniwer- B—dur Haydna, Sonatę B—dur na skrzypce
dysharmonji
tak daleko
posuniętej, gistratu m. Wilna z prośbą o zwol- tacji a może być zwiększona
o 50 sytecka 5),
i fortep. Mozarta, oraz Bacha — Fantazji

MIEJSKA

Ministerstwo pracy i opieki

przesyłać można

szkół średnich p. Fiedorowicza, od: becnie w znacznie mniejszej niż dobył wizytację wileńskiego gimnazjum tychczas ilości. A więc: pończoch nie
hebrajskiego, biorąc udział w lekcji więcej niż 6 par, rękawiczek — 3
języka poiskiego, matematyki, łaciny, pary, kosmetyki nie więcej niż 500
gramów,
przyczem po jednej
tutce
oraz języka niemieckiego.
lub
słoiku
każdego gatunku. PrzePodczas rekreacyj p. Kurator żywo się interesował rozwojem gimna- Syłka taka nie może być cięższa niż
zjum, a po jego zwiedzeniu złożył 5 kilo.
Próbki przesyłane kooperatywom
dyrektorowi tegoż życzenia dalszego
pomyślnego rozwoju szkolnictwa heb- i instytucjom rządowym bez ogranirajskiego, zachęcając do dalszej ©- czenia jedynie jeżeli mają one wy:
raźny wygląd próbek i nie mogą być
wocnej i wytrwałej pracy.

robotni. umysłowo-pracujący, którym
POCZTOWA.
13:to tygodniowy termin wypłat się
— (o) Nowa iinja telefoniczskończył, mogą nadal pobierać zasiłki,
przyczem wypłata takowych rozpocz- na. Niedawno została otwarta nowa

— (t)Pięćdziesięciu robotników
2 inowacją, i Turgielska 173,67 zł. Z reszty gmin wyjedzie zagranicę na roboty.
jeszcze wiadomości nie otrzymano.

tycznego Kazimierza” zabrakło sangwi- niestety, jednak nie dającą się zalecić
nicznego temperamentu.
Jego part. do naśladowania. W „wiejskim salonerce, P. Piaskowskiej (Helena), też. nie p. Kurnickiej
zawieszono
na
Przecie to panna stodze
kapryśna,
popędłiwa i ognista.
Nie ciska się

Olkienicka

się

dnia 4 b. m. i na uł. Wileńskich.
Akademickiej
Komenda
tę samą godzinę zostało zwołane роpodaje do
siedzenie Rady miejskiej, oraz z ini- Legji wojskowej USB.
cjatywy szefa
wydziału finansowego wiadomości kolegów, że druga zbiór:
posiedzenie komisji finansowej.
W ka członków i nowowsiępujących
ten sposób
zostało
uniemožliwione odbędzie się w niśdzielę 7 listopada
o
2 10 rano w 3 Auli
wzięcie udziału w posiedzeniu komi: 1926ZE

Oto tego samego

podchorążych.

Do I Komisarjatu,
mieszkańcy ulic;
Do V Komisarjatu mieszkańcy ulic:
Bazńljańskiej Nr. 1, 3,5, 7, Ostrobramskiej zeuł. Zakretowego, cała strona prawa,
Ko.
numery nieparzyste od 3 do 7 i od 1> do narskiego nmmery nieparzyste od 1 do 15
21, Hetmańskiej Nr 2] 4, Końskiej Nr 10, 14, orrz wszystkie od nr 2 do 36 włącznie,
Le
20, 22 24
glaówej numery nieparzyste od 1 do 37,
Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: SE at 2 4.
я
przedmieścia Podwysokie, Burbiszki i wsie
ulic:
omisarjatu, mieszkaficy
о
Porubaneki Kropiwnica, .
Letviej Nr 8, 12, 18, 20 24, Wiosemnej Nr
Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic 7, 9 oraz cała lewa strona, Słonecznej od
Wileńskiej Nr 16, 18 i 20, Gdańskiej
Nr 2, Nr 9 do 19 włącznie oraz cała prawa strona
4, SKATE Nr 2, 4, 6,8 10
do Wiosennej, św. Piotra i Pawła całastro«
о 1
omisarjatu, mieszkańcy ulic: na od Wiosennej do Słonecznej.
Kalwaryjskiej od 18 do 32 wł

się posiedzenie wydziału powiawłaściwości własnego ta- przypiętej do matczynej spodnicy, w dzie
towego
sejmiku Wileńsko -Trockiego.
lentu. Nie czynię żadnego zarzutu. bardzo zabawny wizeruneczek rodza- Na porządku dziennym sprawy bieżące,
Stwierdzam tylko fakt, że takie * „po- jowy. zupełnie prawdziwy przy całej
— (0) Wyniki 3 go tygodnia
stawienie" figury Mrozika (i, rzecz swej zewnętrznej dziwaczności. P.
lotniczego
w gminach pow. Wi:
prosta, utrzymanie jej w charakterze Dunin - Rychłowska była wyborńa. leńsko-Trockiego. Do wydziału podo końca sztuki) wytrąciło p. Wyrwi* Rola też wiecznie rozpłakanej matki
w drodze administracyjnej na wnioUstalony został
(„Wandeczko! Moja chu- wiatowego sejmiku Wileńsko - Тгос- sek P.U.P.P, grzywną od 10 do 100
czowi co najmniej połowę
sukcesu. Wandeczki
kiego
nadesłały
zebrane
w
tygodniu
szego
dnia, który
steczka..*)
jest
jak
stworzona
dla
jedynie
:
em
komizm
żyje
Jego Mrozik
zł. a w razie niewypłacalności — po- następująco:
lotniczym
gminy:
Orańska
288
zł.,
tym, który mu zafundował autor; a p. Rychłowskiej. Ktoby tak martwił
zbawieniem wolności do 4 ch tygodni.

tudzież do

bro-

Kto dziś powinien stawić się
meldunkowej,

—

Pisze się i pisze o gospodarce i „ba:
łaganie*
niebywałym
jaki panuje w
naszym magistracie,
ale co tam głowom magistrackim...
Czy
magistłat dla miasta,
czy

miasto dla magistratu? Hml

szkoły

sarjatu obchodząc swój rewir zauwa: wienia,
żył pijanego mężczyznę, słaniającego
Po pewnym czasie, kiedy dyżurny
się z nadmiernego użycia alkoholu. zajrzał do aresztu, zauważył, że
zaPosierunkowy
zaprowadził
go
do trzymany leży na ziemi nieżywy.
komisarjatu, gdzie po zrewidowaniu
Lekarz
pogotowia
ratunkowego
nie znaleziono przy nim dokumentów stwierdził śmierć od nadużycia spirystwierdzających tożsamość, więc za- tusu skażonego.

z

13,00
—
—
—-

i

dotychczas

targnął

Jeden z posterunkowych

stał ostatnio powiadomiony,
iż Rada
Ministrów przedłużyła termin wypłaty
Poczeim będzie odprawiona uro- ustawowych zasiłków dla bezrobotZ dniem 2 stycznia 1927 r. wła:
dze skarbowe bezwzględnie przystą: czysta litanja do Serca jezusowego z nych umysłowo- pracujących z 13-stu
pią do lustracji
przedsiębiorstw, a wystawieniem Najśw. Sakramentu.
tygodni na 17.
winni prowadzenia
takowych
bez
Wobec powyższego wszyscy bez-

siębiorstw

duszy

Nagła śmierć od użycia spirytusu skażonego.

26,66
173,52
12693
38,68
125,29

(pędzla PRACA I OPIEKA SPOLECNZA
Serca Pana Jezusa
odbędzie się w
‚ — (x) Przedłużenie
terminu
Kościele PP. Wizytek dziś o godz, wypłaty
ustawowych
pożyczek

URZĘDOWA.
świadectw
przemysłowych
ulegną
karze pieniężnej na zasadzie art. 98
— (t) Wyjazd pana wojewody
sumy 558.880 tysięcy złoł, t. j. aż o ustawy o podatku przemysłowym ой Dnia 3, bm. wieczorem wyjechał do
s'urbowych
ееа
3 do 20 krotnej kwoty, nieuiszczonej Warszawy w sprawach
76 proc.
ten przedstawia się we- za świadectwo. Nadto, w razie nie" wojewoda
wileński p. Władysław
Wzrost
dług ważniejszych podatków w spo- wykupienia świadectwa w ciągu dni Raczkiewicz.
14 stu od dacy sporządzenia
protosób następujący:
— (1) Przyjazd inspektora Min.
Podatek gruntowy—80 proc, po" kuiu, władze skarbowe w myśl po: Spr. Wewnętrznych. Przyjechał do
datek przemysłowy—00 proc, poda- stanowienia art. 112 tejże ustawy za- Wilna inspektor Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych p. Czerwiński.
tek majątkowy—72 proc, podatek od rządzą zamknięcie przedsiębiorstwa.
Leży przeto w interesie samych
nieruchomości — 14 pr., podatek od
SAMORZĄDOWA
kapitałów i rent—710 proc., a z podatków spożywczych: od cukru—510

8.98

173,95
12722
3877
125,60

—gproc. listy zast.
ziemskie przedw,

jaśnionych

ob razu

Ceremonji

sie

nabożeństwo

za spokój

plutonowego

Wyjaśniłojsię, że plutonowy Rospę-

dek z przyczyn

p. Kwiatkowskiego)

5-ej wieczorem.

odbędzie

Pohulance

żałobne

Rospędka leżącego na ziemi
czącego krwią.

— (w) „Bałagan* w Magistracie.

;

5 Dziś

W.

ziono plutonowego 1 pułku Tomasza

—

9,02

"KRONIKA
PIĄTEK

na

południem,

Wczoraj w koszarach wojskowych życie, strzelając z rewolweru w pierś,
na Antokolu, tam gdzie mieści
się
Desperata
w
stanie
budzącym
szkoła podchorążych artylerji, znale- obawy przewieziono do Szpitala woj-

PROMISE

współudziale
ministerjalnej ko- zek komunalny nie pobierał niedozwolonyc
ji opracować
plan przeprowadze- połatków od towarów, t. zu. czy opłaty nie Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu
różniczkowane
w zależności od przewoMeteorologji U. S. B.
nia meljoracji, oraz regulacji rzek że- są
żonych towarów.
S
wytudzież
z dnia 4—XI 1926 r.
wnych i spławnych,
Nieprawnie lub niewłaściwie pobierane
szukanie źródeł kredytow;,ch, potrzebe opłaty mają być w najkrótszym czasie znie- Ciśnienie
1
sione.

10 m. 30 przed

Samobójstwo

8,97

—

9.60

60— Wiochy
mą- Belgja
0.80 Stokholm
070,

901

—

gat. 1.60, kryształ 140, miód sztuczny 1 60, Londyn
marmel:da do 3 zł, cykorja I gat. 1.70, ryź Nowy-Y ork
burma Nr 2 1.20, patna 180, groch w po Paryż
łówkech 1.40, fasola biała 065, kasza manna Praga
amerykańska 1.60, krajowa 1.25, gryczaną Bzwajcarja

opłaty mytnicze, któ e zasadniczo zostały
zniesicne ustawą o budowie i utrzymanu cała 80—90. owsiana smerykańska I 40,
dróg publicznych z dn
10 gru nia 1920 r., łowa 80—95, pęczak 60 gr., jęczmienna
mogą obecnie być wprowadzane przez zwią: 70. gryczana przecerana 95, jaglana 80,
zki komunalne tylko w wypadkach wyjątko” ka pszenna amerykańska 110, krajowa
wych,

mającą

opłat

dać już teraz gruntownej rewizji.
W tym celu ministerstwo wyjaśnia,

cowaniu i podwyżka wprowadzona
będzie z dn. 1 grudnia rb.

Rezerwy

omawianych

o godzinie

Aleksandra Gawrytowa.

Ь. Generala
Lejtenanta

43.68

nieprawdziwa.

lat 78.

gazety „Wilenskoje Utro“

8,99

jest

w Panu dnia 3 XI 1926 r. przeżywszy

5н3

Podana przez niektóre pisma in- wodawcze może upłynąć jeszcze czas dłuż.
formacja
o zamierzonej
podwyżce szy, ministerstwo spraw wewnętrznych uzna 9—11 zł., kakao luzem do 650, w opakowa: Dolary
taryf dopiero ód dnia
1-g0
iutego ło za konieczne, wobec licznych zażaleń z nu do 14 zł, cukier kostka | gat. 175, II Holančis
róinych siron, sprawę dalszego poboru przez

1927 r.

zasnęła

LĄ

świętej pamięc wydawcy

69,264.000.—

a w 14 bankach prawie zł. 100 000 000. —:

werynku
4 000 wago*

cierpieniach

w kościele prawosławnym Romanowskim

23.000.—

Nadto w 80 Spółdzielniach wykazuje statystyka wkładów zł. 6.763.000 —

nów.

Podwyżka

Dziś 5 listopada r. b,

„ 9367 000.—
„ 2165 000—
„35.064.000 —

w Polsce
no wszystkie transporty węgla do ogółem zatem wynoszą
i oszczędności okoła zł. 175 umilj.
Włoch
Austrjj;
Czechosłowacji,
Węgier, a na przeciąg trzech dni — Projekt nowej ustawy drogowej.
do Rosji sowieckiej i na
transporty
Ministerstwo robót publicznych opracoMS
Łotwę.

na potrzeby
tecznych
wnętrznego naładowano

i ciężkich

(EL: „PES

3.522.000.—

132 Kas zł.

długich

Eksportacja zwłok z domu żałoby, ulicy Witoldowej 25, nastąpi dnia6 XI 1926 r. o godz. 2-ej pp. na
cmentarz. O tym smutnym obrządku zawiadamiają krewnych i znajomych DZIECI i WNUKÓWIE.

w

wstrzyma-

W ciągu ostatnich dwu

po

wina

Oszczędności dnia 31 sierpnia 1926 r.
wynosiły:
Poczt, Kasa Oszcz. 1 zł. 19 153 000.—

potrzeb
się fatalnie na zaspokojeniu
.
rynku wewnętrznego.
Po wyczerpujących naradach mię: Była Kongresówka 15
w ministerstwie
dzyministerjalnych
Wojewódz. wsch. I
departament ruHandlu
i
słu
Przemy
Poznańskie
45
chu wydał rozporządzenie wstrzymu: Wojewódz.śląskie10
węgla na eksporti
jące ładowanie
60
wagonami Małopolska
cę
zagrani
go
ie
wysyłan
do
Tabor kolejowy
piątku będzie obsługiwał

od

oszczędnościowe
Polsce,

Wkłady

odbija

Intensywny eksport węgla

Wkłady

dla

Zamknięcie granic Polski
eksportu węgla.

polskiemi.

Z Harswinklów Krystyna Bonasewiczowa

WSCHODNICH

INFORMACJE.

СО

nej zawiadomiło

się przymierzało aby kawałki nie doleciały przypadkiem aż do publiczności, p. Purzycki i p. Wołłejko Chyba, że mniermano, że się w ten nienie i przekazanie temuż T-wu nie- proc.
ruchomości położonej przy ul Poloc- Misja
wskrzesili akuratnie niewyszukane po: sposób starą sztukę—odświeży?

Terminy

Francuska

P.U.P.P.

rekrutacji
w

w

wyznaczy

porozumieniu

W dniu
z zjazdu.

10 rozpoczną

się obrady

Publiczności przybyło na premierę kiej Nr. 6, motywując, iż nierucho: BAUEPZR
stacie ze szkiców— Kostrzewskiego.
Spodziewany jest przyjazd przedJędrną i wyrazistą figurę dał p. Pi- mniej niż się jej zbiera zazwyczaj. mość ta jest własnością tegoż T-wa
:
WOJSKOWA stawicieli kościołów i zborów Augsofiarowaną
w
swoim
czasie
przez
Bodaj
że
wypadnie
pomyśleć
o
Świeżwiński. jego Fonsio przedziergający
— (0 Wyjazd
na wyższe stu: burskich, Helweckich i unijnych.
ś.p. Aleksandra Hejmana.
SIĘ w ostatniej scenie drugiego ак szym repertuarze.
dja
gen.
Kubina.
Dowódca samo:
Nieruchomość
ta
zajętą
została
w Alfonsa zakasał rękawy
z takim
Cz. Jankowski,
RÓŻNE
jazdy gen. Kubin
przez Magistrat
po
zajęciu
Wilna dzielnej brygady
rozmachem szczerym i sympatycewyjechał
do
Francji
celem
przesłucha— (t) Co wolno wysyłać do
przez władze polskie.
:
nym,
że zapomniało
się w mig,
iż
Magistrat m. Wilna prośbie po- nia dwutygodniowego kursu dla wyż- Rosji. Poczynając od 1 b. m. obote rękawy były przed chwilą jeszcze
RA
tak uciesznie za krótkie. P, Kuszlów=
mienionego T-wa prawdopodobnie szych dowódców kawalerji. Gen. Ku: wiązuje nowe rozporządzenie regubina zastępować będzie podczas nie-lujące sprawę wysyłania do Rosji tosie powinszować ujęcia
Wandeczki,
zadośćuczyni.

chromatyczną (tortep.), Ciaconne (skrzypce
solo), wyjątki z oratorjów ($piew solo). Słowo wstępne wygłosi prof, M. Józefowicz,
: Wykonawcy

programu:

Kwartet

Moniw

szki w składzie prof. prof W. Ledóchowska
(I skrzypce), S. Balsztaja (Il skrzypce), M.
Salnicki
zy
F. Tchórz (wiolonczela)
oraz prof. prof:
K. Ranuszewiczowa (forte
pian), W. Headrych (śpiew), H. Sołomonow
(Skrzypce).

Początek o g. 7 30 w. Karty wstępu
nabywać można zawczasu w kancejarji Kon:
serwatorjum (pl. Orzeszkowej 9) od g. 4

— 7

w.

›

SŁ

Legenda o franciszka=
nach wileńskich.

— Pożar. W muj. Aleksandrynowo gm.
Jodzkiej spalił się chlew, 12 koni, 5 świń,
7 owiec, 5 krów, 4 gęsie oraz 6 kaczek na
szkodę Walerji Zambrzyckiej i Kazimierza
Radzikowskiego.
Pożar powstał wskutek podpalenia,

T-wą Historycznego

b. m. w
niewiadomego nazwiska lat około

o franciszkanach

— Śmierć wskutek pijaństwa.

którego

aresztowano

ul Bazyljańskiej,

w

stanie

pijanym

na

Wyrok

"Odczyt. prof. K. Chodynickiego.
W

ubiegłą

niedzielę

gent

stwierdza,

na zebraniu

prof. K. Chody-

Dn. 3 nicki wygłosił odczyt
1 komisarjacie zmarł mężczyzną
50—ciu,

Z SĄDÓW.

p. t.

„Legenda

wileńskich*.

Prele-

że wiadomość

o mę-

w

sprawie o napad

na

Ilję.

ciągu

Nr

|=

1784

z

nieznani

jeduego

adzieży

sprawcy

zerwali

z wagonówi dokonali

manufastury

wartości

700 zł.

sztołdzie i o wojnie Olgierda z Mo»
skwą, wśród
których występuje podanie o franciszkanach, jest zupełnie

fałszywy.

Nie

wie

o męczeństwie

Długosz, nie wspomina o niem pierwszy biskup wileński Andrzej, franciszszkodę Winceniego Balukiewicza. Straty wy» kanin,
Pierwsza ogólnikowa zresztą
Pożary.

kienickiej spaliła

We

wsi Baryszki

sę

stodoła

gmi. O.

ze zbożem

na

noszą 3000 zł,
—

We

wsi Gryniewszczyzra

gm.

Para-

wzmianka o męczeństwie pojawia się

ijanowskiej wskutek nadmiernego napalenia w r. 1543 w dokumencie Pawła Olnie podaje ani daw piecu podczas suszenia lnu spaliłą się szzńskiego, który
łaźnia Justyna Wieręcego.
ty, anl liczby męczenników.
Wspo— We wsi Kuchuiszczyzna
gm. Głę: mina się tam również o kolumnie mu*

bockiej

spaliła się łaźn'a

Edwarda Ziejenkie-

wicza,

RZ

ASKA AZT

OSEPECACONA ROSETOROZROWEAACE

Rada Miejska.

Na odbytem w dniu wczorajszym
posiedzeniu
Rady miejskiej
jeszcze
przed
przystąpieniem do porządku
dziennego
rozpatrzono
złożony na

poprzedniem posiedzeniu tejże Rady
wniosek nagły radnego Godwoda w
sprawie zatrudnienia

bezrobotnych

w

sezonie zimowym.
W sprawie tej uchwalono zwró-

cić się, za pośrednictwem

p. wojewo-

dy, do odnośnych władz o udzielenie
magistratowi m.
Wilna do końca
marca 1927 r. pożyczki ratami miesięcznemi po 100000 zł. Pozatem
iadny Godwod
poruszył
sprawę
udzielania

przez

magistrat bezrobot-

nym opału i pewnych zasiłków na
dokarmianie dzieci, oraz zwiększenie
płac rcbotnikom zatrudnionym
robotach miejskich.

przy

rowanej,

wystawionej

na

pamiątkę

kow, Dzik Aleksander i Juszkiewicz za naleženie

do bandy

uformowanej

li na

osadzenie

w

doko-

celu

w

nywania rabunków zbrojnych skazani zosta:

kary

wysokość

nym

areszt

wszystkim.

źródło

24 jenerałów,

XIV w.,

pisał

i umieścił

pod r.

1341 obok

faktu
męczeństwa
7 franciszkanów
przez saracenów. Liczba 7 została —

wypadek pospolity w legendach śred:
niowiecznych—pomnożona przez 2 i
przeniesiona na franciszkanów wileń.
skich.
Od Komorowskiego
legenda
przedostała
się do
kronik XVI w.
Kult męczenników
franciszkańskich

może

który

ksandra,

sprawie

ustalenia

na r. 1927

tenuty dzierżawnej za działki
ziemi
miejskiej, wydzierżawionej od r. 1915
uchwalono pozostawić normy tenuty
dzieržawnej, jak w roku bieżącym.
Na wniosek komisji finansowo
technicznej uchwalono

robót

przystąpić

kanalizacyjnych

do

na ul. Holen-

dernia
i Letniej, o ile skarb
Państwa udzieli magjstratowi

Skarb
na ten

wówczas

2 franciszkanów,

czem wiadomość

aktu

W

ożywionej

dyskusji

złodziejka

nych

Obszerną
dyskusję
wywołała
sprawa interpelacji radnego Studnic-

Z Całej

niu.
przez magi:

do nabytych

—

Z

Zjazd

W

dla elektrowni

wyższą
o 320 dolarów, niż wynosi
jego wartość rzeczywista.
Powyższe
stwierdził również radny Godwod.

W

sprawie tej uchwalono

polecić

Magisiratowi zebranie szczegółowych
danych i przekazanie jej komisji prawnej
do zaopinjowania,
Następnie

przyjęto do
w

Sprawie

wiadomości

komunikat

zastosowania

nowej usia

wy o podatku od lokali,
Wniosek Magistratu w przedmio*

dłuższym

w

czasie złapano

«<malinie» złodziejskiej.

w

katolicki

w

Pozna-

pod

uniwersytetu. Między innemi po przemówieniu
ks. prymasa wygłoszone

będą dwa referaty, a mianowicie:
«Zasługi

ks.

kardynała—prymasa

po

przy

TRIO

T

macyjnem
salę

Zjazdu,

stać z

w Poznaniu

obrad)

na

natomiast

sek radnego Sapiro

przyjęto

pobierania

kar w wysokości 2 proc.
Dalej uchwalono

podanie

żyd.

za powrotem

korzystanie z ogrodu Bernardyń-

biletów

kolejowych

*orzy-

znižko-

wych.
4
Organizacje i osoby, zamierzające
wziąć udział w VII Zjeździe Kat. w
Poznaniu, zechcą, podając
dokładny
swój adres, zwrócić się po informa

Dmowski.
W niedzielę 7 bm. o 8 i pół rano

wygłoszone będą dwa referaty:
«Chrystus
Królem
w
pracy

Kol-

Konrad

dr.

ca jener. ziemstwa

nastąpi uchwalenie
rezolucji i źamknięcie obrad. Q godz.

misji regulaminowej dla opracowania

KERKAERZOZKAEOYSZETA, FEBEGŃ
regulaminu obrad Rady Miejskiej, jak WAFEZENIENAAA
do 3-ch koi czynności Magistratu i poszczegól- członków i zastępców
spraw pańdla
owych
misyj szacunk
nych komisyj.
wego,
dochodo
podatku
o
stwoweg
Do komisji tej powołano radnych
Slenkiewicza, Jasińskiego i Rudnic- które się składają z 6 ciu członków
W

końcu

zatwierdzono

wybory

będzie

na

masztach

wysokości

60

i 6ciu zastępców.
Na tem posiedzenie

zakończono.

Wiino, ul, Wileńska 31. Tel. 3-82.
NA SEZON ZIMOWY
Poleca towary, wełniane i baweł:
niane, kołdry poduszki, chustki,
pończochy,
skarpetki
i bieliznę
męską. Garnitury męskie i płaszcze

robimy na zamówienie z naszych
materiałów; towary białe w najlepszych gatunkach.
Wybór wielki.
Ceny niskie.
PP. Urzędnikom | Wojskowym na
dogodnych warunkach NA RATY.

nie przerywa

tów węglowych
Cały sztab
na

swej

i naftowych.
sprzedaje
agentów

pracy ani na chwilę,
Sam
stoi
czele przedsiębiorstwe, wyrabiającego dziennie w jednym tylko stanie Detgazolinowe motory, których w prze: roit 22,000 galonów „benzolu Forda*,
wyrobie
przy
używane
ciągu 20 lat sprzedano
przeszło
26 Wszystkie
materjały dostarczane
miljonów. Posiadane przezeń na wy- samochodów
łączną własność linje kolejowe czynią są z jego własnych przedsiębiorstw.
eksploatujących
go największym w świecie,
indywiRuda z kopalni,
żelazo
Mitchihan,
w
pokłady
bogate
dziedzitej
w
właścicielem
duałnym
hut,
urządzonych
nie, przy czem pociągi jego są ostat- i stal z wzorowo
drzewo z tartaków, przerabiających
niem słowem perfekcji technicznej.
Floty, należącej doń i przywożą: drzewa z dziewiczych lasów, szkio

sowaniem,

stworzonej

lotniczasto-

przez

siebie

wkrotce „Ford = samolot"

stanie

strony, z drugiej zaś transportującej
fabrykowane w jego zakładach samo:
chody, traktory, maszyny etc, mogłoby mu pozazdrościć
niejedno
duże

ny jego wynalazku, elektryczne przewodniki o niedoścignionych zaletach

skóry,

twórczej działalności jest ustawiczne,
wytrwałe poszukiwanie
technicznych

Wywdzeci

Bianiaław

26

technicznych, opony, płótna, sukna i
pochodzą

wyłącznie

z

dowskich fabryk.

Ziaskóewiaz
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mydłem
w proszku

mydłem

LEVER

nabycia

we

Redastor

w/z

Czzegłzw

For:

|

L

UX,

mydłem
w kawałkach

BROTHERS

Warszawa, ul, Moniuszki
Do

»

S

LIMITED

mydlarniąch

1
ajt

= 1

11. Telefon 204—87

wszystkich

|
un

czyszczenia Vim.

do

Znamienną

Kareowski

cechą

jego

DRUKARNIA Byś

„WYDAWNICTWO

(Angija)

L.

Reid,

i 186—00.

i składach

UPIĘ używane
pianino,
lub
mały
dobrym

:`

mają na

sprzedaż

karfoile
proszeni są o zwrócenie

Spółdzielni

się w tej sprawie do

Rolnej Kresowego
ul. Zawalna

Nr

DARMO

E

Subocz 6a.
Czarnowska.

E

od

od 5-8 w.

Warszawa,

i

DRÓG MOCZ,

prz. 12—5
ul.Mickiewicza
24
w. Zdr. Nr. Sta

książkowego,

ANIE parokonne
kryte lekkie Pe

S

tersburskie jedno»
konne do sprzedania,

8.

Zgła!

DOMY
najkorzystniej

GUBIŁEM

nabyć
w

dorożce

Domu Handlowym

H Zawalna
Sikorski
15 xa
Nr 30,
SAMOCHÓD

do

Pańska 4 m. 2

szać się call — |. |

MEBLE

łazienką

ochmistrzynę 1 Dowiedzieć się można
ogrodnika do majątku
10 — 2:ej Wileński
:
i
(tylko samotnych),
we
Biuro Rachunko
SES Si
WODĘ
St. O

Mickiewicza

najtaniej

i i

Nr 63

OSZUKUJĘ:

chor.

tel. 277

rozmiaru 35x45 może otrzymąć każdy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu
a dresu i zneczku poczt, za 16 gr.
Adr.

WZP.

ume-

blowane z nowoczesnemi
wygo*
wynajęcia.

46 m. 6

LZeldowiczowa
KOBIECE, WENE-

w ramie wartości 30 złotych

2

„Krzywiec.

POKOJE

przyjmuje od godz. 9
dės 19. Mickiewicza

RYCZNE

lub kolei.

B.

Akuszerka

DOKTÓR

T
NY

miasta

W. Smiałowska gan

MOCZOPŁC.
SKÓRNE

można

ES OR
FE
OPRAWIO

wydzierżawienia,
pożądane
w pobliżu

chor. WENERYCZ.-

Zw. Ziemian

1, tel. 1—47.

fortepjan
stanie —

z podaniem ceny kie- Oferty
_skierowywać,
rować
listownie:
Wilno, Dżielna 18 m,9

D. ZELDOWIGZ
10.1,

Bg

OSZUKUJE
folwarka
do

solidn.j tłrmy, Oferty

DOKT OR

którzy

wszel-

a BE
au i
CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
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sprzedaje
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К

kową firmy «Bławat
„ZACHĘTA
Wileński» zawiniętą w | Gdańska 6

Szary pakowy

zawiązana
tasiemką.

papier

Czerwoną
Łaskawego

europejka,
landolet znalazcę
proszę
o
(kareta) nowego typu, zwrot za wynagrodze-

Tel. 9—05,

ь
Le-—
RAWCOWA
z
Warszawy szyje
elegancko suknie

sprzedaje się tanio, z niem, Ul. Wileńska 31 ed 8zł., palta od 20zł.
powodu wyjazdu.
<Bławat Wileński».
Niemiecka 29 front
Ul. 3:go maja 2 m. 1,
3 piętro «Szyk»

Plac Napoleona ;Skrz. pocz Nr 627.

różnorodniejsze
laboratorja ekspery* dowi przyświecające. A więc przekaszkole Lorgfe'lov
mentalne, wzoroc o, rzecz zrozumia* zał on niedawno
ła, urządzone. Rozwiązywane w nich w Solbery miljon dolarów, przezna»
są praktyczne zagadnienia, zmierzają - czonych na wybudowanie dwóch ty<
familijnego.
ce bezpośrednio
lub pośrednio
ku pów angielskiego domu
Jeden winien dokładnie odtwatemu, by dać człowiekowi
przy mi.
urządzenie
staro:
nimum
kosztów,
maximum
kom- rzać prymitywne
świeckiej fermy amerykańskiej, drugi
fortu.
З:

ochronek,

szkół

Ford wraz z żoną

produktem, początkowych, handlowych, technicz- biście

nych itd. istniejących z

wybitnie

Odpowiedzialny

jego fundu-

szów—jest to « bece filantropji, uprawianej przez każdego bogacza amery-

kańskiego.

za ogłoszenia Zenon

Ławiński

administracją

przez nich kosztem

kierują

oso:

ufundowanego

10 miljonów ао

larów szpitaia, zastugującego
pełności na miano „idealnego

chorych*.
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demonstrowane

INnSO,
firmy

aptecznych

J. Prużan Mickiewicza 15.
Andrzejkowicz 4 S ka Wietka 46,
H. Dąbrowski Wileńska 18.
B-cia Koldobscy Niemiecka 21.
J. Bielic Zamkowa 15.
E. Kudrewicz Mickiewicza 26.
L. Rajbman Wileńska 11.
O. Winduszczański Niemiecka 3.
„S. Zatb Miokiewicza 42,

Ri

Przedstawiciel

się o tem na

składach

Wiłeńska

»
»

gdzie będzie

pranie

przekonania

odbyć w następujących
mydlarniach:
»

»
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celu

stał się przyjemnością!

Października 1926 r. J. Segal

Ri
›
28

domowego!

Publiczność w

mające

się mieniać długi spis

takim samym masowym
jakim stał się „Ford « samochód".

państwo.

prania

prania

в

sPa
DT,
mag
i

domu!

metody przemysłowej
do masowego
Posiada on już
wyrobu aeroplanów.
wagi
model małego jednopłatowca,
w detalicznej sprze:
350 funtów, który
Ford jest nietylko
miijarderem zaś ma być zaopatrzony w nejnowdaży kosztować ma 500 dolarów.
SR
prze- szy komfort współczesny.
Aparat taki udo tępniony z racji przemysłowcem, zarabiającym
W ten sposób uczeń będzie miał
swojej niskiej ceny najszerszemu ogó- szło 100 miijonów dolarów rocznie,
i szczegółowo
ko- możność poglądowo
wy- lecz i społecznikiem, wydającym
łowi, prosty i łatwy w użyciu
dokonany postępami,
z
się
zapoznać
losaine
sumy
na
płanową
reelizację
w
woła Oczywiście zupełny przewrót
mi
przez
naukę
i
kulturę
i
zastososwoich haseł humanitarnych.
całem naszem życiu.
wanymi
do
życia
codziennego
Zbytecznem
chyba
byłoby
wy:
Ford przeświadczony jest — że

z walcowni, zaopatrzonych w maszy-

niezbędne surowce

Dnia

prania,

i Panie

Wzięli oni na siebie obowiązek
Interesującem może być oryginalulepszeń we wszystkłch dziedzinach
jeździ egzystencji ludzkiej—posiada on naj- ne nowatorstwo i na tem polu For- dużyi skomplikowany, gdyż szpital

z jednej

cej mu

na żądanie.

miesz-

na niezbędnego jego licznym zakładom, dzisiaj własnym samochodem.
Jeden z najbogatszych
ludzi
Jako fanatyczny zwolennik
etc. stat się
świecie Henryk Ford, znany fabrykant okrętom, parowozom
kolosal- jednym z najpowaźniejszych potenta- twa, pracuje on obecnie nad
swych
samochodów mimo
nych dochodów

poka-y

Dom Handl. „Bławat Wileński

Dzięki niemu każdy ósmy
Pragnąc, jako przemysłowiec, uniezaleźnić się pod
względem
paliwa, "kaniec Stanów Zjednoczonych

Henry Ford.

Dzień

Gosposie

Ustały już wszelkie niedogodności

Zapraszamy Szarowrą

kryzys kuitury europejskiej» —Roman

2 popoł. odbędzie się pochód uroskiego”
czysty do kościoła farnego na nabokolei odczytano wniosek w żeństwo dziękczynne.
'
sprawie wznowienia
czynności
ko:
Biuro informacyjne i kwaterunko-

kiego.

Baczność !

»

legitymacji

S:an owne

ks. Józef kowskiego 22, II ptr. pok. 42.
katolickiej
«Narody katolickie, a
— Radjostacja w Krakowie.

klubu gimnastyczno-sportowego „Ža- szewski. Poczem
ka» w Sprawie zwolnienia od opłaty
za:

Ё

TTT

mogą

i cenniki

"TTT.

»

odbędzie się dru. dować się będą ma ul. Basztowej
uniwersytetu,
Nr 9.
tych auli
na którem
pienarne,
gie zebranie
Antena
w
Krakowie
powieszona
2

Akademickiego

Katalogi

=

metrów,
wobec czego zasięg stacji
gimnazjum św. Kazimierza w Nowo- społecznej
"a _ przez
nią
w w Krakowie będzie większy, aniżeli
Wilejce o zapomogę pozostawić bez- całem
społeczeństwie» — Sekretarz jest obecnie
w
Warszawie, chociaż
uwzględnienia,
wobec
braku odpoPol- moc stacji nie zostanie zwiększona.
Młodzieży
Związku
jeneralny
wiednich funduszów na te cele,
w
i „Asyż
skiej ks. L, Jarosz
Uchylono
również z tychże po- nowożyinem społeczeństwie" — radFirma Chrześcijańska
wodów

Wilno, ul „ Mickiewicza 7. Telef, 271.

spraw:

wnio-

podanie dyrekcji

Inżynier Jan GUMOGSKI.

(przy wejściu

mocy

uznanych

Wileńskie i Nowogródzkie:

we Zjazdu pracuje
na dworcu i w
gmachu obrad,
Uczestnicy Zjazdu Katolickiego o:
płacają pełny
bilet
przejazdowy
w
pierwszą stronę, natomiast po otrzymaniu zaświadczenia w Biurze inforna

powszechnie

trzymałości i sile. Walce szosowe.
Całkowite urządzenia CUKROWNI,
GORZELNI i KROCHMALNI
Przedstawicielstwo na województwa

7g świad!

Po uruchomieniu centralnej stacjiw
Warszawie obecna stacja przeniesiocie dostosowania kar za zwłokę pona będzie do Krakowa. Aparatura
bieranych
od
zaległości
podatków nabożeństwo w Kościele farnym
ce- stacji w Krakowie pomieszczona bę*
miejskich do norm państwowych w lebrowane przez ks. arcybiskupa prydzie ną forcie Zwierzynieckim. Siuwysokości 3 proc, miesięcznie, został masa dr. Hlonda,
O 12 w poł. w djo, biura i kontrola techniczna znajuchylony,

„Polonja“ o

Warszawie

Dalbora około akcji katolickiej
w
Polsce i w archidiecezjach gnieź- cje do Ligi Katolickiej, Sekretarjat
nieńskiej i poznańskiej». —Sekretarz Jeneralny w Poznaniu, AJ. Marcin-

jeneralny Ligi
i
Prądzyński

parowe,
elewatory do słomy, siewniki rzędowe
najwyższych zaletach, grabie konne,
kartoflarki,
spulchniacze
podglebia,
młocarnie szerokomtotne sztyftowe i
cepowe z odpowiednimi
maneźami,
— wszystko 0 warantowanej wy-

ków, z których 63—to świadkowie oskarżenia,
Obronę Gromobojewoj z urzędu wznosić
e mecenas Grądzki. Nazwiska
obroń:

Ф

i młocarnie

na la:

Dopiero

go

Do sprawy obecnej powołano

i VVKT IIS

dniu 6 i 7 listopada

Lokomobile

odwagi

zasiadała

ė

1846.

ma już za
niezakończo:

jest ze swojej

i nadzwyczajnego sprytu.
Ostatnio Gromobojewa

R PERECA

Polski.

założenia

>

>

dr, Hlonda
miejskiej prze: protektoratem ks. prymasa
VII Zjazd
Poznaniu
w
się
odbędzie
twornicy i ewaporatóra.
Radny Stuplenarne
zebranie
Pierwsze
Katolicki.
dnicki zarzuca p. Piegutkowskiemu, odbędzie się w soboię 6 listopada
iż ewaporator
nabyty jest za cenę
1926 r. o godz. 4 po poł. w auli
strat

rok

«Dominika Gromobojewa»

i która słynna

› ©

« H. CEGIELSKI .....

W dniu dzisiejszym sąd okręgowy pod
przewodnictwem sędziego Jodzewicza roz.
pozna sprawę trzynastu osób oskarżonych
o udział w bandzie, która dokonała swego
czasu około 25 wielkich kradzieży z włama:
niem. Czołową postacią tego procesu jest
słynna

:

Film o wielkiem napięciu sensac. Seansy o godz. 4, 6, 8,i 10 1/4.

ul. Wileńska 38.

Parczewski i prelegent.

cel pożyczki w sumie 50.000 zł,

odnośnie

e

Gromobojewa i jej dwunastu
pomocników,

t. zw. «Czarna Mańka», która
sobą szereg wyroków i spraw

IAuzyka!

8. | wać MiwaDin Don mięta Mia Mara „,riziu $
2 „Helios“ | „KoBIETY, KTÓRYM SIĘ NIE KŁANIAMY..*"" Ś

że kiesię z zeznań Świadków,
tym był podobny do niego z
złotych zębów Włodzimierz Gourzędnik sowiecki,

wyjaśniło
rownikiem
wzrostu i
łubowski,

głos prof. Modelski, prof. Limanow= ców z umowy ustalone zostaną
ski, p. Wejtko.
prez. Zahorski, rekt. dzaniu perscnalji oskarżonych.
ÓW

kiego, co do zarzutów poczynionych
przez ostatniego p. Piegutkowskiemu

zabierali

Premjera! NA SCENIE Humor! Satyral Śpiew!

os:

o wówczas na ciężkie więzienie zdołał zmylić

— do Bychowca, Strykowskiego, Ko:
jałowicza i t. d.

jas:

o godz, 3-tej, w soboty o godz. 4-tej i w inne dnie o godz. 5-tej.

posądowe
zupełnie uniewinnieni. Koszta
niosą skazani solidarnie, a w razie ich nie.
na Skarb
przelane zostaną
wypłacalności

dostała się do kro- czujność policjantów i zbiegł.

niki 24 generałów, następnie do Komorowskiego, a stąd— przekształcona

W niedzielę i święta

30.

Parter — 80 gr., Balkon i Amfiteatr — 40 gr.

zostali

oskarżeni

szerzyć się zzczął w XVII w. Pod: wie oskarżonych razem z Antonim Rysiem,
stawą historyczną do tej legendy by- jego żoną, Millerem i innymi osobami bie'

dowano

s

SEANSÓW:

za kau*

być zwolniony

Rada miejska postanowiła sprawę
przebywanie
franciszkanów
na rącemi udział w ograbieniu jubilera i antyk:
tę przekazać magistratowi łącznie z ło
warjusza Bołtupskiego przy ul. Wileńskiej.
dworze
Gedymina.
Być
może
zamorkomisją finansową do zaopinjowanis,
Po odczytaniu wyroku,
Pysz skazany
W

POCZĄTEK

“

A Puszkina

w niedzieję I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m.

areszt bezwzględny
środek zapobiegawczy
w stosunku do wszystkich prócz Dzika Ale:

karżenia był kierownikiem bandy napadajązostał zupełnie, bowiem
cej uniewinniony

donosi o męczeństwie 2 franciszkanów
w
Wilnie w 2-ej poł. XIV w.
Jan Komorowski wiadomość tę prze-

CZYNNA;

nieśmiertelnego poematu

Przy współudziale artystów opery p. Janiny Korsak-Targowskiej,
p. Narkiewiczowej,
Prof. Adama Ludwiga, p. Eugenjusza Rawskiego i innych.
Or*'esira zwiększona pod dyre:cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
PALI SIĘ» — komedja w 2ch aktach. Ostatni seans o godz. 10 wiecz.

Ze względu na znaczne koszta ceny biletów zwiększone;

jako

oraz

prewencyjny,

o franciszkanach wileńskich zamordo-

nika

KASA

||

258 (1268)

„EUGENJUSZ ONIEGIN **" Hyaęnyzycyj ; "sy
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«GWAŁTU!

jedną

o

zmniejszono

PROGRAM!

trzecią część.
Na poczet kary przyznanej sąd zaliczył

kazał ks, Fijałek powstały po r. 1613. Państwa.
Mąka Wacław, który według
Wszystko to wskazuje, że tradycja
pochodzi z XVI

NAD

na

zwykłym

więzieniu

cją 300 złotych. Pozostali

w. Prelegent uważa, że powstała ona
w następujący sposób,
T. zw. kro:

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)

przeciąg: Dzik Jani Dziewlatnikow do trzech
lat i czterech miesięcy, Kuleszo dwóch lat,
Dzik Aleksander i Juszkiewicz jednego roku i ośmiu miesięcy.
Na mocy amnestji tym pięciu oskarżo:

męczeństwa,
lecz napis na niej po:
późniejsze źródła XVII
dają dopiero
w. Krzyże na Łysej Górze, jak wy-

wanych za Olgierda

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

Po dwudniowej rozprawie sądowej za„padł w dniu wczorajszym wyrok w sprawie
dziewiętnastu oskarżonych o udział w ban:
dzie, która 27 lutego 1923 roku dokonała nazbrojnego na m. Ilję w pow. WilejBi
skim.
Mocą tego wyroku Jan Dzik syn Filipa
oraz Piotr Dzik za dokonan'e napadu rabun-

czeństwie 14 franciszkanów za Ol:
Dochodzenie w toku.
przechowała się w źródłach kowego, podczas którego zamordowani zo:
Prawdopodobnie śmierś nastąpiła wskur gierda
późniejszych, w kronikach XVI w. (t. stali posterunkowy Miłaszkiewicz i kupiec
tek otrucia alkoholem.
kron,
Bychowca, 'Strykowski, Gelman, skazani zostali po pozbawieniu
— Fatalna omyłka. We wsi Chołopki zw.
gm. Wiejskiej zamiast gorzkiej soli przyjęła Kojałowicz). Kompleks opowieści inia- praw stanu na osadzenie w ciężkim więzie.
*
na przeciąg sześciu lat każdy.
strychniny i natychmiast zmarła Aleksandra nowicie
wiadomości o Piotrze Ga- niu Dzik
Jan syn Jan+, Kuleszo, Dziewiatnii
Mikołajewiczówna.
—
Kradzież z wagonu. Na sziaku
Bezdany—Nowa Wilejka podczas biegu po-

„Miejski Kidematograf

Dziś będzie wyświetlany dramat według

CY POCZTA

1 KPADZIEZE,

Nr

FOO

WYPADK!I

OWI

w zu
domu

obliczony

jest na 647

chorych,

sługiwary jest przez 107 stałych
karzy i 790 infermerów,

ob-

le:

pielęgniarek,

intendentów etc.—co składa
się na
roczny budżet 2,590,000 dolarów.
Ford współpracuje stale w wyda*
wanym przez siebie dziennikiu, posiadsjącym nakład 600,000 egzemplarzy

—większość

artykułów

wstępnych

pisze on istotnie sam, osobiście,
Nie bacząc na tę mnogość
rozlicznych zajęć, znajduje on czas
na
rozrywki — podróżuje,
zajmuje
sę
ornitologją, hodowlą kwiatów, muzy:
ką, literaturą sztuką etc.

Ford sypia 7 godzin na dobę, po-

zostałych
bie.

17 poświęca

Początkowo
stat się tem, czem

innym

ubogi
jest, w

zegarmistrz,
ciągu

dwudziestu.

, Wodąwzictwo

Wileśstie* Kwaszelna

i... so-

23

lat
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