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W sprzedaży detalicznej cena 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
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WARSZAWA, 5-go listopada, 

Opinja publiczna stolicy a z nią i 
całego kraju w ostatnich dniach — 
rzecz charakterystyczna — wykazała 
minimalne zainteresowanie sprawami 
politycznemi, a w szczególności kwe- 
stją otwarcia Sejmu. To też wyzna: 
czenie terminu otwarcia na 13-g0 
b.m. w Sali Zamkowej nie wywołało 
większego echa, jedynie w kuluarach 
sejmowych atmosfera w dniu wczo- 
rajszym była naprężona. Przyczyniał 
się do tego w niemałym stopniu 
marszałek Rataj, który mimo że twier- 
dzi iż nie chce przyczyniać się,do wywo- 
ływania konfliktów pomiędzy rządem 
a Sejmem robi wsżvstko aby konflikt 
taki wywołać, Taktyka marszałka Ra- 
taja w ostatnich dniach potwierdza 
właśnie dobitnie te jego zamaskowane 
tendencje. 

Uchwała komisji parlamentarnej 
- PPS. stwierdzająca, iż rząd niezwo- 
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łując (?) sesji sejmowej w paździer: 
niku i nieprzedkładając na tej sesji 
budżetu dopuścił się naruszenia Kon- 
stytucjj i uniemożliwił Sejmowi 
rozpoczęcie prac nad budżetem i nad 
zagadnieniami związanemi z polityką 
gospodarczą pańistwa—jest pierwszą 
wyraźną zapowiedzią opozycji PPS, 
w stosunku do rządu. Dotychczas 
bowiem tu i owdzie w prasie poja- 
wiały się oświadczenia posła Niedział: 
kowskiego, zawierające niedwuznaczne 
aluzje, że PPS. mimo zapewnienia iż 
ustosunkuje się do rządu «rzeczowo» 
skłania się raczej ku opozycji. Opo- 
zycja zatem, która na pierwszem po: 
siedzeniu Sejmu wystąpi, będzie 
miała dwóch heroldów, jednego z 
ławy związku Ludowo-Narodowego, 
drugiego z PPS. 

Sytuacja pariamentarna jak już 
zaznaczaliśmy interesuje nader mało 
stolicę, Warszawa w, chwili obecnej 
więcej jest zaabsorbowana procesami, 
rozstrzelaniem towarzysza Zieliūskie- 
go i przygotowaniami do uroczystoś: 
ci 11 listopada niż tem co się dzieje 
przy ulicy Wiejskiej. 

Punktem kulminacyjnym obchodu 
1i-go listopada będzie wielka rewja 
wojskowa. Program rewji zakrojony 
został na wielką skalę, tak, iż rewja 
będzie bodaj najbardziej imponującą 
z odbytych dotychczas uroczystości 
wojskowych w Warszawie. 

Rewję rozpocznie msza polowa, 
odprawiona przed ołtarzem polowym 
przy grobie Nieznanego Żołnierza. 
Oddziały wojskowe staną w zwartych 
szykach na placu Saskim, frontem do 
pomnika księcia Józefa, kawalerja zaś, 
z braku miejsca, uszczuplonego b. 
znacznie wskutek wystawienia na. 
placu prowizorycznego pawilonu 
„Tygodnia akademika", zostanie u- 
mieszczona na ul. Królewskiej. 

Po nabożeństwie i przeglądzie 
otibędzie się wielka defilada oddzia- 
łów przed Marszałkiem Piłsudskim. 

Marszałek przyjmie defiladę wojsk 
prawdopodobnie w Alejach Ujazdow- 
skich. W ten sposób uroczystość nie 
ograniczyłaby się do ciasnych ram 
placu Saskiego, jak to się działo za- 
zwyczaj z obchodami wojskowemi i 
cała stolica, która nie mogłaby uczę- 
stniczyć w rewji na piacu Saskim, 
będzie mogła ujrzeć defilujące przez 
miasto pułki, 

Defiladą dowodzi pierwszy vice- 
minister spraw wojskowych, gen. 
dyw. Konarzewski. Biorą w niej u- 
dział: 21, 30 i 36 pułki piechoty, ba- 
taljon manewrowy, oficerska szkoła 
sanitarna, kompanja piesza marynarki 
wojennej, kompanja żandarmerji, dy- 
wizjon  artylerjj polowej, 1 pułk 
artylerji przeciwlotniczej, 1 puk arty- 
Jerji najcięższej, pułk maszynowy (z 
reflektorami, służbą łączności etc.), 
eg 1adjotelegraficzny, 1 pułk szwo» 
eżerów, 7 pułk ułanów, 4 pułk 
strzelców konnych, 11 pułk ułanów 
it d. W czasie rewji i defilady nad 
wojskami będą szybowały eskadry 
lotnicze. 
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Dr G. Giecow 
powrócił 

i wznowił przyjęcia chorych. 
Ul. J. Jasińskiego 4, od 4 — 6, 

KOSZEELŃ 

Nowość wydawnicza! 
Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 
najświeższa praca 

Czesława Jankowskiego 

„1 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. 
CENA 5 ZŁOTYCH.    

  

   
   

    
      

Śpiseh hutuloński. 
Arsenał w rękach separatystów. 

„ PERPIGNAN, 5 XI. PAT. Dziś o świcie policja i żandarmerja udały 
Się z oddziałem wojsk technicznych do .Prats-de-Mello celem zbadania 
i zabezpieczenia zapasów amunicji w tutejszym arsenale. Separatyści jed- 
nak uprzedzili policję i zawładnęli arsetałem. Panuje obawa, aby po- 
wstańcy nie wysadzili arsenału w powietrze. 

PARYŻ, 5 XI. PAT. Dzienniki donoszą z Tuluzy, że rozeszły się 
tam pogłoski jakoby separatystom katalońskim udało się przekroczyć 
granicę hiszpańską. 

Na półwyspie panuje spokój. 

MADRYT, 5 XI. PAT. Agencja Fabra nawiązując do informacyj 
jakie ukazały się w prasie zagranicznej w sprawie wypadków w Hiszpanii, 
stwierdza, że na całym półwyspie sytuacja jest zupełnie normalna i panuje 
całkowity spokój. 

Tajemnicza rola Garibaldiego. 
PARYŻ, 5,Xl. PAT, Matin donosi z Nicei, że  Riccetti Garibaldi w 

czasie przesłuchania zeznał, że od policjanta włoskiego Lapolli otrzymał 
100000 franków a wogóle od policji włoskiej otrzymał już 400000. Gari- 
baldi był również w stosunkach z wysłannikiem włoskiego M-stwa Spraw 
Wewnętrznych, który często przebywał w Nicei i Paryżu. Ponadto Sze- 
reg innych poważnych faktów Świadczy o ścisłym związku pomiędzy 
S katalonistów, a akcją Garibaldiego, którego rola wydaje się być 
ajemniczą. 

LYON, 5,XI. PAT. Aresztowano tu pod zarzutem udziału w spisku 
katalońskim pewnego włocha jadącego w kierunku Perpignan i wiozącego 
gotówkę w kwocie 100.000 franków, wobec jednak braku cech przestępstwa, 
został on niezwłocznie uwolniony. 

PARYŻ. 5 X. PAT. Wychodząc z posiedzenia Rady Ministrė“ 
Sarraut oświadczył, że śledztwo w sprawie działalności pułkownika Gari- 
baldiego prowadzone jest w dalszym ciągu. Zdaje się jednak już obecnie 
być rzeczą jasną, że istnieje związek między spiskowcami * katalońskimi 
a faktami jakie wyszły na jaw w czasie dochodzenia przeprowadzo- 
nego w Nicei. 
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Represje po zamachu. 
RZYM, 5.X (PAT). Rada Ministrėw postanowita poddač gruntownej 

rewizji wszystkie ostatnio wydane paszporty zagraniczne oraz na przy- 
szłość poddawać takiejże rewizji wydawane paszporty, zastosować surowe 
środki przeciwko wszystkim tym, którzy wykorzystywują swój pobyt poza 
granicami kraju na działalność anty. państwową, zawiesić wszelkie wy- 
dawnictwa antypaństwowe, ustanowić służbę wywiadowczo-polityczną przy 
każdej komendzie faszystowskiej, ustanowić karę śmierci względem tych, 
którzy poważyliby się targnąć na życie lub wolność króla, królowej lub 
prezesa Rady Ministrów, zagrażają niezależności państwowej, wyjawiają 
tajemnice państwowe lub wojskowe i działają w celu wywołania buntu. 

Karze więzienia ulegają ci, którzy na łamach prasy będą bronić wy- 
żej wzmiankowanych zbrodni, 

Trade Uniony u premjera Baldwina. 
LONDYN, 5.XI, RAT, Członkowie komisji pojednawczej kongresu 

Trade Unionów udali się dzisiaj o godz. 12ej do siedziby urzędowej 
premjera Baldwina przy Downing Street, gdzie odbyli konferencję z pre- 
mjerem oraz innymi członkami rządu. Komisja podjęła ten krok w poro- 
zumieniu z przedstawicielami komitetu wykonawczego związku górników. 

Delegaci komisji pojednawczej kongresu Trade Unionów poruszyli 
w rozmowie z premjerem sprawę Stanowiska rządu wobec propozycyj po- 
kojowych wysuniętych przez radę generalną kongresu Trade Unionów. 
Delegatom kongresu Tr. Un, chodzi o pozyskanie gwarancyj lub żapew- 
nienia ze strony rządu, że zasady wysunięte w ich projekcie porozumie- 
nia będą dochowane przy zawieraniu przyszłych umów w sprawie najmu. 

Jeśli delegacja uzyska takie zapewnienie, wówczas „jeszcze na dzi- 
siejszem posiedzeniu delegatów górników zgłoszony zostanie wniosek o 
podjęcie rokowań w celu zawarcia natychmiastowego porozumienia. 

Pojednawcze załatwianie zatargówa 
LONDYN, 5. XI. PAT. W przemyśle okrętowym zawarto między 

przedsiębiorcami a robotnikami należącymi do związków zawodowych 
mechaników przemysłu okrętowego nowe porozumienie przewidujące 
powołanie specjalnego aparatu do załatwiania pojednawczego zatargów 
bez uciekania się do strajku jako Środka walki. Następnie przyjęto proce- 
durę dotyczącą rozpatrywania wszelkich spraw spornych jakie wyniknąć 
mogą w konsekwencji rokowań prowadzonych na podstawie ogėlno-kra- 
jowości lub regjonalności z zastrzeżeniem, że w braku rozstrzygnięcia 
decydować będą komisja rozjemcza z neutralnym przewodniczącym. 

Zaopatrywanie Austrji w węgiel. 
WIEDEŃ, 5 XI. PAT. Na odbytej dzisiaj w M-stwie Handlu i Ko- 

munikacji konferencji w sprawie kroków mających na celu zaopatrzenie 
Austrji w węgiel, podano do wiadomiości,. że rząd polski wyraził goto- 

wość stworzenia polsko-austrjackiego kontygentu wozów kolejowych, 
pod warunkiem, że Austrja odda do dyspozycji tą samą ilość wagonów 
co Polska. Najwyższy kontygent wynosićby miał 4000 wagonów austrjac- 
kich i tyleż polskich. Minister handlu oświadczył, że gotów jest porożu- 
mieć się osobiście w tej kwestji z Warszawą jak również i Pragą. 

Komuniści w więzieniach pruskich. 
BERLIN, 5, XI. PAT. Komisja prawnicza sejmu pruskiego odrzuciła 

wniosek komunistyczny domagający się ulg dla więźniów politycznych, 
między innemi pozwolenia na korzystanie z odwiedzin bez asysty urzęd- 
ników. 

Po konferencji szefów biur prasowych. 
EEE 

WIEDEN, 5,XI. PAT. Dzisiaj rano przybył tutaj naczelnik Wydziału 
Prasowego M stwa Spraw Zagranicznych p. Tadeusz Grabowski, W roz- 
mowie z współpracownikiem Wiener Allgemeine Zeitung oświadczył dr. 
Grabowski, że konferencja szefów biur prasowych w Genewie ma do- 
niosłe znaczenie i oznacza krok naprzód na.drodze pojednania narodów. 
W szczególności podkreślił p, Grabowski pojednawczą atmosferę panu- 
jącą w Lidze Narodów i działalność generalnego sekretarza Ligi sir Erica 
Drummonda, 

Światowa konferencja gospodarczaj 
BERN. 5,XI, PAT. Szwajcarska Agencja podaje, że dnia 15 listopada 

zbierze się w Genewie na 2-gą sesję komitet rzeczoznawców pod: prze- 
wodnictwem Theunisa w celu przygotowania Światowej konferencji 
gospodarczej. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

ojedyńczego n-ru 20 

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

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

ODDZIAŁY: 

POSTAWY — 

80 

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

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 

- WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

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

Co się dzieje w Chinach. 
Według urzędowych danych chiń: 

skich operuje w chwili obecnej na 

terytorjum państwa najrozmaitszych 

armij 26, liczących ogółem 1.404.000 
żołnierza. 

Do niedawna jeszcze rzemiosło 

żołnierskie było w Chinach dosko- 
nałym — interesem. Żołnierzowi nie 
brakło nigdy jadła i napoju; żywił 
się wprost wyśmienicie rabując, co 
wpadło pod rękę; ktoby śmiał się 

sprzeciwić? Pieniędzy też miał zaw- 

sze pełne kieszenie. A i zawód żoł- 
nierski był względnie — najbezpiecz- 

niejszym. Albowiem owe „batalje*, o 

których rozpisywały się jakichś para 
lat temu europejskie gazety wyglądały 

w rzeczywistości zgoła inaczej niż — 

na drucie telegraficznym lub we 
wstępnym artykule wielkiego euro- 
pejskiego dziennika. Bywało tak, że 
generał jeden i drugi wyprowadzają 
swoje armje w pole. Gdy obie staną 

naprzeciwko siebie — daleko jedna 

od drugiej—następuje wymiana kilku 
strzałów, poczem obie armje rozwijają 
swoje sztandary. Na tych sztandarach 

wypisane jest dokładnie: jaka jest 

armji liczebność, Wówczas armja 
mniej liczebna... cofa się; armja liczeb* 

niejsza wygrałal Batalja taka bardziej 
podobną była do walki wyborczej 
niż do zapasów na śmierć i życie. 
Jeszcze w żym roku staczane były tu 
i owdzie w Chinach tego rodzaju — 
bitwy. 

O żadnym patrjotyzmie mowy nie 

było. Każdy generał usiłował zagar- 
nąć i opanować jaknajwiększe tery- 
torjum, któreby mógł formalnie łupić 
kontrybucjami i podatkami nakłada- 
nemi calkiem dowolnie na nieszczęsną 

ludność cywilną. — Рокагумаю się 
tylko bagnety i armaty. Argument 
był aż nadto przekonywujący. Wojsku 
żyło się doskonale. Żadnej pracy, 
żadnego ryzyka, najmniejszego nie: 
bezpieczeństwa. 

Wszelako ten raj na ziemi nie 
mógł wiekuiście trwać. Znalazł się 
taki generał, który wystąpił w obro* 

nie... „nieszczęsnej ludności cywilnej". 

Był nim generał Feng-Ju-Siang, zwą 
cy siebie i każący siebie nazywać 
„chrześcjańskim* generałem, Oczy- 
wiście czuła dbałość о dobro i 
szczęście ludności cywilnej była tylko 

pretekstem. Generał Feng po prostu 
dezertował z armji marszałka Wu-Pej- 
Fu, którego nawet był zastępcą, i 
zorganizował armję własną. Ludność 
pod wrażeniem proklamacyj generała 

poparła go. Generał Feng nietylko 
ogłosił siebie protektorem ludności 
cywilnej ale zaczął strzelac— ostremi 
nabojami, a i zaczął dawać z armat 
najprawdziwsze salwy. Łatwo sobie 

wyobrazić przerażenie i oszołomienie 
armij innych generałów iprzywykłych 
do dotychczasowych jedynie... rozwi- 
jań' sztandarów. : 

Owóż i generał Feng, ruszywszy 
ze swoich leżów w północnej Mon- 
golji, w roku zeszłym, dotarł ze 

swoją armją „ludową*, jak ją nazy- 
wał, aż pod mury Pekinu. Wszystko 

przed nim w popłochu uciekało, 

Strzelał na prawdę! Próbowali stawiać 

opór stare chińskie regimenty lecz 
była ich ilość znikoma. 1 generał 
Feng zdobył bez trudu Pekin. 

Zdobywny_ Pekin, ustanowił tam, 
dawno nie widziany rząd. Formalny 
gabinet ministrów, 1—to mu trzeba 
przyznać, pierwszy zaprowadził w 

Pekinie jaki taki ład i porządek, za 
co mu ludność niewypowiedzianie 

wdzięczną była. Wobec zaś ciała dy- 
plomatycznegó obcych mocarstw, 
wobec posłów i ambasadorów był 

wyniosły i zadzierżysty... Po pewnym 
czasie gruchnęła wieść na świat cały, 

że generał Feng trzyma z bolszewi- 

kami, że rząd sowiecki finansuje całą 

jego wyprawę, że armja generała 

Fenga to awangarda inwazji bolsze- 
wickiej.. Do tych wieści wysoce sen: 
sacyjnych dało powód formowanie 
armji gen. Fenga tuż przy granicy 

Bolszewjji,. tudzież fakt niezbity, że 
gen. Feng broń i amunicję w prze- 
ważnej części sprowadzał z Rosji. 

Fama o bolszewickich sympatjach 
i inklinacjach gen. Fenga pobudziła 
państwa mające w Pekinie dyplo- 
matyczne przedstawicielstwo do wro- 
gich wystąpień wobec pana Pekinu. 

Ludność, zadowolona z tego, żć, 

jak się rzekło, nowy władca utrzy- 
muje w mieście upragniony porządek 
oraz ochrania handel i wogóle dba 
o dobrobyt ludności, stanęła po stro- 

nie generała. Wówczas generał Feng 
wywiesił na swoich sztandarach hasło 

„Chiny dla Chińczyków". Tu zaś 
zaczął poseł rosyjski Karachan wy- 
stępować wobec swoich kolegów z 
ciała dyplomatycznego—jak formalny 

dyktator. Tem wzmocnił opinję, że 
generał Feng jest «na żołdzie» rządu 
sowietów, a już co najmniej, że wy- 

znaje—komunizm. 

To ostatecznie zniewoliło mocar- 
stwa do dania poparcia—wrogom 
gen. Fenga. Przy pomocy mocarstw 
generałowie Czang i Wu zaatakowali 
wojska gen. Fenga pod Tientsinem, 
Rozpoczęła się formalna wojna trwa- 
jąca przez całą ubiegłą zimę. Gen. 
Fengowi nie udało się wysadzić na 
ląd amunicji sprowadzonej statkami 
z Rosji. Musiał cofać się. Wreszcie 
pod koniec marca rb. udało się gen. 
Fenga z Pekinu i Tientsinu—usunąć. 

Pekin dostał się w ręce sprzy- 
mierzonych obu generałów: Czanga 
i Wu. Rozpoczęły się rabunki i eks- 
cesy. Ogromne sumy powymuszał 
gen. Czang od kupiectwa pod groźbą 
karabinów. Żołdactwo plądrowało po 
mieście, dopuszczając się haniebnych 
gwałtów. Nie długo jednak trwała 
sojusznicza harmonja, Do oczu zaczęli 
sobie skakać obaj władcy Pekinu, 
Poróżnionych zmogli bez trudu ich 
współzawodnicy o władzę w b. sto- 
licy państwa. 

Dokładnych wiadomości o tem, 
co się w _ ostatnich czasach 

działo w Pekinie nie 
damy. Wiadomo tylko pozytywnie, 
że od paru tygodni rządzi i panuje 
w Pekinie Czang-Czung Czang b, tu- 
pan Szanghaju, skończony gwaltow- 
nik i ordynarny zbój, natura nader 
wojownicza i do autokratyzmu bardzo 
a bardzo skora. On to świeżo kazał 
bez sądu rozstrzelać wydawcę - pe- 
kińskiej gazety, chińskiej, która ośmie. 
liła się poddać krytyce, i to bardzo 
oględnej, jakieś zarządzenie pana 
i władcy. Generał Czang Czung Czang 
jest wielkim _ przyjacielem generała 
Czang-Tso-Lina i w militarnym So» 
juszu z nim pozostaje, 

Ludność pekińska, steroryzowana 
i systematycznie łupiona, wspomina 
rządy pięciomiesięczne gen. Fenga 
jak najpiękniejsze czasy, kiedy każdy 
czuł się bezpiecznym i spokojnie 

zarabiał na kawałek chleba. Gen. 
Feng po paromiesięcznym pobycie w 

Moskwie wrócił do Mongolji i, jak 
słychać, formuje tam mową armię. 
Jeżeli uda mu się odzyskać Pekin 
i do Pekina wrócić, będzie tam 
przez ludność powitany—jak zbawca. 

3 Jacz, 

Poprawki do art. 25 Konsty- 
tucji. 

WARSZAWA, 5,XI. ;(lel, wł, Słowa) 
Większa część klubów sejmowych 
zamierza wnieść poprawkę do art. 
25 Konstytucji, regulującą  kwestję 
otwarcia sejmu w tym sensie, aby 
uniemożliwić po zwołaniu odwlekanie 
terminu otwarcia. 

Demonstracja P. P. $. 

WARSZAWA, 5 XI. (żel, wł. Słowa) 
W kuluarach sejmowych rozeszły się 
pogłoski, że P. P. S. dla zamanifesto- 
wania swego stosunku do rządu ma 
nie wziąć udziału w uroczystem ot: 
warciu Sejmu w dniu 13 go listopada 
na Zamku. й 

  

Komunikat 

Organizacji Zachowawczej 
Pracy Państwowej. 

W niedzielę 7 listopada o g. 5 po po- 
łudniu w sali Stow. Techników (Wileńska 
33) odbędzie się zwyczajne zebranie Koła 
Wileńskiego, na którem prof, Wł. Zawadzki 

wygłosi odczyt sprawozdawczy z obrad Na- 
rady Ekonomicznej odbytej w dniach 30i 31 
października w Prezydjum Rady Ministrów 
w Warszawie, 

Zaproszenia dla gości wprowadzonych 

przez członków OZPP otrzymać można w 
Sekretarjacie Organizacji (Mickiewicza 4, re- 
dakcja «<Słowa») w godzinach ой 10 @о 2 
oraz przy wejściu. 

Sejm i Hząd. 

Nieprawdziwe pogłoski, 

Wobec. pojawiających się pogłosek 
jakoby na tle uroczystości w;Nieświe* 
żu doszło pomiędzy ks. Eustachym 
Sapiehą a ks. Sewerynem Czetweryń- 
skim do towarzyskiego nieporozumie- 
nia, stwierdzamy, że od czasu po- 
wrotu z Nieświeża ks. Eustachy Sa- 
pieha nie spotykał się ż ks. Sewery- 
nem _ Czetwertyńskim i wszystkie 
pogłoski a rze<omem nieporozumie 
niu są pozbawione podstaw. 

Nieprawdziwemi również są po- 
głoski kolportowane przez prasę ją- 
koby ks. Eustachy Sapieha miał ob- 
jąć stanowisko posła naszego w Ber- 
linie. 

Posiedzenie senackiej komisji 
spraw zagranicznych, 

WARSZAWA. 5.XI. (żel. wł, Słowa) 
Zapowiedziane w dniu © czorajszym 
posiedzenie senackiej komisji do 
spraw zagranicznych na dzisiaj, wbrew 
przewidywaniom odbyło się bez u- 
działu przedstawiciela rządu. Po o* 
twarciu posiedzenia przez przewodni 
czącego senatora Kiniorskiego, sen. 
Woźnicki zgłosił wniosek o przerwa- 
nie obrad ze względu na to że Sejm 
nie został jeszcze otwarty. W dysku 
sji nad wnio kiem sen Woźnickiego 
zabrał głos marszałek Senatu Trąmp* 
czyński, który wyraził ubolewanie, że 
w rządzie nie zasiadają prawnicy. Zda- 
niem marszałka  Trąmpczyńskiego 
zwołanie i otwarcie sesji sejmu to 
jedno i rząd w tym wypadku inter. 
pretuje błędnie artykuł 25 Konstytu- 
cji, uważając że po zwołaniu Sejmu 

posia- termin jego otwarcia może być wy: 
znaczony dowolnie. Co do pracy ko- 
misji, to marszałek znajduje że po: 
winna ona obradować. Wynika to 
wyraźnie z regulaminu senatu, który 
wskazuje iż posiedzenia komisyj po- 
winny się odbywać przed posiedze- 
niami plenarnemi, Po przemówieniu 
marszałka Trąmpczyńskiego którego 
wywodów konstytucyjnych nie moż: 
na uznać za słuszne komisja uchwa- 
Ма wniosek sen. Woznickiego od: 
rzucić poczem przystąpiono do spra- 
wy ratyfikacji traktatu polsko-rumuń: 
skiego, W związku z tem ponownie 
zabrał głos marsz. Trąmpczyński po- 
dnosząc konieczność uzależnienia raty- 
fikacji traktatu gwarancyjnego od 
wypłaty przez Rumunję odszkodo: 
wania Polakom, których majątki zo: 
stały wywłaszczone. Na tem posie- 
dzenie przerwano. 

Preliminarz budżetowy Min. 
Robót Publicznych, 

WARSZAWA, 5.X!. PAT. Prelimi- 
narz budżetowy M-stwa Robót Pu- 
blicznych wynosi w dochodach 35,982 
tysięcy złotych, w wydatkach 85,288 
tysięcy zł, Dochody na okres 1927—28 
w porównaniu z kwotą preliminarza 
na rok 1925 wykazują znaczne zwięk- 
szenie przewidywanych wpływów a 
to wskutek uwzględnienia w dziale 
dochodów kwoty 15,000,000 złotych 
z dopłat do opłat pocztowych i tele- 
graficznych tudzież z dopłat do ta- 
ryfy kolejowej. W związku z proje- 
ktowanem rozszerzeniem programu 
inwestycyjnego oraz z akcją łagodze- 
nia bezrobocia, wydatki na okres 
1927—28 wykazują wzrost tam, gdzie 
idzie o cele produkcyjne i o zatru. 
dnienie bezrobotnych. W końcu pod- 
kreślić należy, że przy ogólnej sumie 
wydatków w prelirńinarzu budżetowym 
85,288 tysięcy złotych, suma wydat- 
ków osobowych na okres 1927 — 28 
wynosi tylko 6,811 tysięcy złotych. 

Min, Staniewicz jedzie na Sląsk. 

WARSZAWA, .5 XI. PAT, Minister 
reform rolnych dr. Witold Staniewicz 
udaje się w sobotę 6 b. m. na paro- 
dniowy objazd inspekcyjny terenu 
śląskiego okręgowego urzędu ziem- 
skiego.



ECHA KRAJOWE 
  

Drobiazgi grodzieńskie 
— Korespondencja Słowa — 

|Grodno, 3.go listopada, 

Znane jest przysłowie: mierz siły 
na zamiary, nie zamiary podług sił, 
najlepiej sprawdziło się na grodzień- 
skiej Radzie Miejskiej. Myśl stworze- 
nia jarmarku — wystawy w Grodnie 
przez pewną część opinji oraz czyn- 
niki decydujące miejskie była przyjęta 
z entuzjazmem niemal. 

Zdawało się wszystko jest na do- 
brej drodze, Wybrano Zarząd i Dy- 
rektorów. 

Jednak gdy przyszło do wyszuka: 
nia środków potrzebnych na tę im- 
prezę, Rada Miejska się cofnęła, a 
ławnik p. Roman Sawicki nawet ostro 
wystąpił przeciwko wystawie stawia- 
jąc pytanie—czy miożemy się zdobyć 
na taki luksus. Komitet prosił o 15,000 
złotych na prace przygotowawcze. 

Rada w swojej ostatniej uchwale p 
zażądała przedstawienia ścisłych @а- 
nych i sprawę odłożyła. 

Budżet wystawy—jarmarku, jak obli- 
czono, ma wynosić przeszło 200 ty- 
sięcy złotych. 

Kto tę sumę pokryje? 
jak zawsze dużo nadziei pokłada 

się na rząd. Tymczasem zaś sprawa 
cała ulega zawieszeniu, które wobec 
braku zapału ze strony rady miejskiej 
potrwa do chwili, aż się ukaże ustawa, 
która kwestje targów, jarmarków, wy- 
staw i pokazów ureguiuje i określi 
wyraźnie jak daleko pomoc rządowa 
sięgać może. Według zapewnień Ty- 
godnika „Przemysł i Handel* ustawa 
taka ma się ukazać niebawem, więc 
czekajmy. 

13 pensja. Słowo magiczne, które 
pobudza szybsze bicie serc pracow- 
ników państwowych i <amorządo- 
wych. Rada miejska w Grodnie taką 
13 pensję ofiarowała na gwiazdkę 
swym pracownikom. Wzamian za to 
urzędnicy zrzekli się dodatków, które 
przyznał rząd dla swoich pracowników. 

W. dniach 5, 6, 7, 8 listopada od- 
dzie się tutaj w letnim lokalu 

„Muzy* wystawa drobiu; kiólików, 
gołębi rasowych i pocztowych. Wy- 
stawa rok rocznie cieszy się powo- 
dzeniem i w dużej mierze przyczynia 
się do rozwoju tej gałęzi gospodarki 
domowej. 

Do całego szeregu instytucyj spo* 
łecznych ostatnio przybywa Liga Ka- 
tolicka, nad zorganizowaniem której 
pracuje ks. senator Leon Żebrowski 
przy współudziale niekłórych organi- 
zacji i całego szeregu osób. Organi- 
zacyjne zebranie odbyło się 4 listo- 
pada r. b. na plebanji Farnej, 

* 

„Tydzień akademicki* nie zepo- 
wiada się w tym roku interesująco. 
Koło Przyjaciół Akademika, jedna z 
najbardziej śpiących instytucji na gro- 
dzieńskim bruku, zrezygnowała w tym 
roku z loterji, zadawalniając się tylko 
zbiórką ofiar na listy, przedstawieniem 
teatralnem, zabawą dla młodzieży i 
zabawą taneczną z loterją amerykańską, 

Ė Najlepsze W I 

   
    

Proszę sprobować a przekonać się iż 

  

Pod znakiem bluszczu i jaskółki. 
Heuryk Schipper <Senty* 

mentalizm w twórczości Mickie: 
wicza», Str. 310. Lwów. Wydaw* 
nictwo Zakładu Nar, imienia 
Ossolińskich, 1926, 

W czasach — sto lat temu — 
kiedy moja rodzona babka kończyła 
list do mojego rodzonego dziadka 
słowami: „Je quitte la plume mais 
je ne te quitte pas* (składam pióro, 
lecz nie rozstaję się z tobą) — panie 
po dworach naszych używały  listo- 
wego papieru i kopert z „emblema- 
tami*, Bardzo ulubioną była jaskółka 
w wianuszku lub z podpisem na 
wstążeczce „Je reviendrai* (Ja po- 
wrócę!) albo też gałązka bluszczu lub 
liść z podpisem „Je meurs ou je 
m/'attache* (mniej więcej: nie opiottszy 
się o ciebie, — skonam). 

Były to czasy kiedy wypadało tak 
a nie inaczej dawać wyraz uczuciom. 
Wówczas była móda wyrażać się: 
sentymentalnie. Już, już zdawało się, 
że np. pozostanie na wieki wieczne 
jak probierz. uczucia: przyklęknięcie 
na jedno kolano (albo i na toba) z 

esnem przyciśnięciem otwartej 
dłoni do serca. Dziś — jak we 
wszystkich epokach i czasach — 
istnieją pewne kanony wyrażania się, 
po których utarło się poznawać: 
Szczerze czy nie szczerze człowiek 
mówi. 

Pewien oskarżony tak przemówił 
do sędziów swoich: Panowie sędzio- 
wiel jestem w sytuacji, doprawdy, 
nad wyraz ciężkiej. Jeśli, niewinnie 

wytwótni W. Osmołowskiego. 

SUWAŁKI. 

— Jak odbywa się rekrutacja 
do szkół litewskich w Suwal- 
szczyźnie? Z Suwałk donoszą: W 
tych dniach zostało tu zakończone 
śledztwo w sprawie fałszywie skła- 
danych deklaracji do Inspektora Szkol- 
nego w Suwałkach o otwieranie 
państwowych szkół litewskich. 

Sprawa ta przedstawia się w spo- 
sób następujący; : 

W swoim czasie, jeszcze przed 
kilkunastu miesiącami, do Inspektora 
Szkolnego w Suwałkach wpłynęły 
liczne deklaracje o otworzenie szkół 
litewskich w pow. Suwalskim. Na 
deklaracjach tych figurowały nazwi- 
ska zgórą tysiąca osób, rzekomo w 
imieniu swych dzieci domagających 
się otworzenia szkół litewskich: 

Fakt powyższy, wobec niepropor- 
cjonalnie wielkiej ilości podpisów 
w stosunku do ilości mieszkańców 
ow. Suwalskiego, „podających się 

za Litwinów, zwrócił uwagę władz, 
które poleciły organom policji prze” 
prowadzić w tej sprawie dochodze- 
nia, a to tem bardziej, iż na listach 
licznie figurowały trzy krzyżyki skła- 
dane za niepiśmiennych. Śledztwo 
ciągnęło się przez dłuższy okres CzA« 
su dając w końcu niesłychanie boga- 
ty materjał, stwierdzający jeszcze raz 
z całą jaskrawością metody stoso- 
wane przez działaczy litewskich, któ: 
rzy posuwali się aż do fałszowania 
podpisów, by choć za taką cenę udo- 
wodnić że tu istnieją. 

Skończyło się fiasklem. 
W czasie dochodzenia okazało 

słę, iż osoby których nazwiska figu- 
rowały na deklaracjach, nigdy podpi- 
sów tam swoich nie składały. Jed- 
nocześnie stwierdzono, iż wielu z 
podpisujących się nie znało, nie zna 
i nie pragnie znać języka litewskiego, 
a deklaracje podpisywało nie wiedząc 
zgoła o co w nich chodzi. W dal: 
szym ciągu śledztwa, wylazły jak 
szydło ż worka brudne szacherki 
Litwinów suwalskich, którzy na włas: 
ną rękę stawiali krzyżyki za rzekomo 
niepiśmiennych, stwierdzając ich au- 
tentyczność przez fałszywych świad: 
ków. Wśród miejscowego społeczeń- 
stwa zapanowało z tego powodu 
niebywałe oburzenie, a fałszerze pod- 
pisów staną zapewne wkrótce przed 
sądem. 

BARANOWICZE. 
— (s) Znów wybryk czy dy- 

wersja. W dniu 31 października o 
odzinie 17-ej na szlaku Łuniniec— 
ińsk niewykryty sprawca wystrzelił 

do osobowego pociągu Nr 1012 i 
rozbił szybę w wagonie 3-ej klasy. 
Na szczęście obeszło się bez ofiar, 

(s). Wystawa obrazów. 
Gimnazjum Baranowickie w dniu 31 

października urządziło wystawę obra- 
zów,—dzieła dwóch profesorów pp. 
Turskiego i Glodta. Wystawa pięknie 
się przedstawia, osobliwie obrazy p. 
Turskiego. Zwiedzających w pierw- 
szym dniu było sporo. 

Wystawa potrwa do 7 listopada. 
TURGIELE. 

— (0) Nowy most. Został otwar- 
ty dla użytku publicznego nowy 
most w Puzyryszkąch, gminy  Tur- 
gielskiej, na rzece Mereczance, wy" 
budowany kosztem sejmiku  Wileń- 
sko-Trockiego. Koszty budowy tego 
mostu wynoszą przeszło 30000 zł. 

N A Krajowe 4 

nie ustępują w smaku winom o 

etykiecie zagranicznej, i Są dwa, trzy razy tańsze. 
Otrzymać można w lepszych sklepach Winno = Kolonjalnych. 

zawleczony na tę ławę, dam wyraz 
memu oburzeniu, wymyślając wąm 
od ostatnich słów, powiecie: „Rze: 
czywista niewinność nie miota się 
tak i nie piorunujel* Jeśli zacznę spo: 
kojnie i z niewzruszoną zimną krwią 
tłumaczyć wam, że jestem niewinny, 
powiecie: „Nie! Przecie rzeczywista 
niewinność krzyczałaby wniebogło- 
syl* Nie pozostaje mi nic innego 
jak milczeć. 

Jakże często, aby nie wyrazić się, 
jakże zawsze przemawia bardziej do 
ludzi sposób wyrażenia się niż sama 
treść tego, co się powiedziało! Trze- 
ba umieć zakraść się do zaufania, do 
przekonania, do współczucia ludzi — 
stylizując, stosownie do okoliczności, 
to, co im się mówi. 

Sentyment — to uczucie. Senty- 
mentalizm to uczucie przeczulone. 
Był czas kiedy trzeba było uczucie 
stylizować na seatymentalizm aby w 
nie — uwierzono. Tkliwość musiała 
być nieodstępną towarzyszką miłości. 
Kochanek musiał możliwie często 
zalewać się łzami a jeśli — bywało — 
porwie welum ukochanej, zrosi go 
łzami i zawoła „Chyba z życiem go 
utracę!“, to zdobywał tem na pewno 
współczucie oraz niezachwianą wiarę 
w głębokość i szczerość swego 
uczucia, 

Dziś—z oddalenia od tych sielan- 
kowo-czułych czasów— możemy defi- 
njować sentymentalizm e. uczucie, 
nad którem nie panuje rozsądek. 
Lat temu sto uważano, że, broń Bo* 
że, nie powinien rozsądek panować 
nigdy, za żądne skarby świata, nad 

Эо ОО 

Zjazd przemysłowców 
. zachodniej ijpołudniowej Polski 

KATOWICE, 5. XI. PAT. Dnia 
5 b. m. odbyło się w Katowicach 
zebranie związku przemysłowców za- 
chodniej i południowej Polski. Na 
zebranie przybyli licznie delegaci 
związku z Bydgoszczy, Bielska, Białej, 
Krakowa, Katowic i Poznania. 

Po konferencji przedpołudniowej 
odbytej w komisjach gospodarczej 
skarbowej, odbyło się popołudniu 
zebranie plenarne pod przewodnictwem 
b. ministra inż. Kiedronia. 

Głównym tematem obrad był re- 
ferat d'ra Bataglji na temat ostatniej 
konferencji odbytej w Prezydjum Rady 
Ministrów. Referent podkreślił osią- 
gnięcie przez konferencję zbliżenia 
sfer gospodarczych i rządu jako za- 
datek przyszłej stałej kooperacji tych 
dwuch czynników. 

W dalszym ciągu żebranie uchwa- 
lijo na wniosek związku krakow- 
skiego swrócić się do rządu z wyra- 
zami uznania za decydujący krok w 
przedmiocie realiżacji projektu wpro- 
wadzenia na całym obszarze Polski 
izb handlowych i przemysłowych 
jako niezbędnej instytucji gospodar- 
czej o charakterze łącznikowym  po- 
między rządem a sierami gospodar- 
czemi. Uchwalone rezolucje będą 
przedstawione rządowi. 

Dalszy ciąg obrad jutro. 

Polityka zagraniczna Turcji. 
ANGORA. 3,XI. PAT. W mowie, 

wygłoszonej na otwarciu Izby Depu- 
towanych, prezydent republiki po 
omówieniu podjętych w ostatnim ro- 
ku przez rząd kapitalnych reform, 
które zaczynają już wydawać owoce, 
podkreślii postępy osiągnięte w za- 
kresie kolejnictwa i w innych dzia- 
łach, poczem oświadczył: 

Nasza polityka zewnętrzna rozwi: 
ja się wydając pożyteczne rezultaty 
na drodze pokoju, po której kroczyć 
będziemy zawsze. Stosunki nasze z 
Rosją są szczere i lojalne a podsta- 
wą ich jest wzajemne bezpieczeństwo 
i neutralność. Wytyczanie granic Syrji 
i Iraku rozpocznie się w najbliższej 
przyszłości. Zawarte w związku z 
tem traktaty miały specjalnie na celu 
zapewnienie obu stronom bezpie- 
czeństwa granic oraz stosunków 
dobrego sąsiedztwa. Co się tyczy 
stosunków z Zachodem i Dalekim 
Wschodem Turcja postępuje lojalnie 
po drodze nakreślonej przez traktaty. 

Omawiając następnie sprawy we- 
wnętrzne prezydent republiki podkreś- 
lił konieczność zaangażowania spe- 
cjalistów zagranicznych dla przepro- 
wadzenia reglamentacji podstaw or- 
ganizacyj rolniczych zgodnie z ostat- 
niemi zdobyczami techniki oraz; wy- 
korzystania w jaknajwiększej mlerze 
apecjalistów w dziedzinie nauczania. 

Wspominając o owocnych wy- 
siłkach w kierunku udoskonalenia 
sił wojennych, lądowych, morskich i 
powietrznych, Prezydent wśród burz- 
liwych oklasków oświadczył: Mogę 
stwierdzić, że wartość i potęga armji 
republiki w dziedzinie moralnej i 
materjalnej znajduje się na takiej wy: 
sokości, że może zapewnić ochronę 
Ojczyzny i bezpieczeństwo narodu. 

  

    
Popierajcie Tydzień Akademika. 
  

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE ::- 
Velur, meloniki i in. Kraj, i Zagr. (Habig, 
Borsalino i tt d) CZAPKI ciepłe 
(z nausznik,), stud. 1 t. p. 

uczuciem, co się zowiel 
Nie dalekim był od tej ideologji 

sam Mickiewicz w zaraniu swej po* 
etyckiej twórczości. Uległ modzie 
sentymentalizmu, rodem, jak wiadomo, 
z „Werthera” i dzieł Jana Jakóba 
Rousseau. Bo sentymentalizm niebył 
w literaturze polskiej zjawiskiem 
ierwotwórczem lecz pochodnem — 

lak tłumaczy p. Schipper zaraz we 
wstępie do swego niepospolicie pra- 
eowitego studjum o sentymentalizmie 
w twórczości Mickiewicza, sięgają- 
cem oczywiście jedynie do chwili 
wyemancypowąnia się Mickiewicza z 
pod wpływów sentymentalizmu, t. į. 
mniej więcej do roku 1830-go. 

* 

Dobrą połowę swego  dziela 
poświęcił p. Schipper analizie same« 
go sentymentalizmu, 

Prawda, że Sierne pierwszy wpro- 
wadził do literatury wyraz sentimen* 
tal («Podróż sentymentalna» z roku 
1768 go) lecz ani u Sterne'a ani u 
Schillera nie ma sentymentalizm zna- 
czenia teraźniejszego. 

Sentymentalizm — jak go określa 
p. Schipper—jest to <pewna, swoista 
forma przejawów życia emocjonalne- 
go człowieka w stosunku do przed: 
miotów i zjawisk świata zewnętrzne* 
go»... jest to «uniezaleźnianie się ży- 
cia uczuciowego od sfery woli»... jest 
to «tęsknota za prymitywem na tle 
pewnego przerafinowania i przewraž- 
liwienia ustroju psychicznego»..„ lecz 
realizowanie tej tęsknoty za prymity- 
wem dalekie jest nieraz Od przyro- 

Konie i dzwony litewskie. 
Z Kowna donoszą: «Liet. Żin» dowiaduje się ze źródeł wiarogod: 

nych, iż organy rządu sowieckiego w tych dniach przekazały poselstwu 
litewskiemu w Moskwit ewakuowane w czasie wojny z Litwy dzwony 
kościelne w liczbie 45 ogólnej wagi 4000 kil. 
do kraju. 

Dzwony będą odstawione 

Pozatem komisarjat handlu zagranicznego ZSSR ma wydelegować 
do Litwy komisję w sprawie zakupu pewnej liczby koni. Komisja (a ma 
wyjechać w tych dniaah. 

Litwa wydzierżawia 
Z Kowna donoszą; Ze źródeł 

monopol tytuniowy? 
pewnych dowiaduje się „Idische 

Stimme ”, iż minister skarbu p. Rymka otrzymał w ostatnich dniach od 
pewnego towarzystwa amerykańskiego propozycję wydzierżawienia mo. 
nopolu tytuniowego w Litwie. T«wo owe ofiaruje rządowi 4 milj. dolarów 
tytułem zaliczki za 4 lata. Specjalna delegacja t-wa bawi już w Berlinie, 
gdzie prowadzi rokowania z przedstawicielem litewskim w Niemczech, 
p. Sidzikauskasem. W piątek delegacja przybędzie do Kowna. 

Podane wiadomości pismo żydowskie opatruje w nagłówku zna- 
kiem zapytania. 

Obłuda nacjonalistów gdańskich. 
GDAŃSK. 5X. PAT. Z wczorajszej dyskusji w Sejmie gdańskim 

nad deklaracją programową nowego senatu zanotować należy przemówie- 
nie nacjonalisty niemieckiego posła Karkutscha, który zwrócił się do mów- 
ców opozycyjnych z apelem, aby nie mówili zbyt głośno o korzyściach 
uzyskanych przez poprzedni senat u Polski, gdyż takie gadaniny przyno- 
szą Gdafńskowi poważne szkody. Tak samo szkodliwem jest dla wolnego 
miasta—zdaniem mówcy nacjonalistycznego—nszywanie stanowiska obec: 
nego senatu wobec Polski obłudą. Nacjonaliści niemiecko gdańscy stosują 
wobec Polski jedynie właściwą politykę, gdyż dotychczas wspólność go- 
spodarcza ż Polską nie przyniosła Gdańskowi żadnej korzyści, a przeciw- 
nie poważne tylko szkody. 

Następnie przemawiał poseł socjal-demokratyczny Loopsch, który 
podkreślił jeszcze raz dobitnie, że ustęp deklaracji nowego senatu po- 
święcony Polsce jest tylko obłudnym frazesem. 

Żydzi z Polski do Rosji, 
Projekt kolonizowania Bolszewji 

Jak podaje wychodząc 

Żydami polskimi: 

w Ameryce «Kurjer Nar», na konferencji 
leaderów żydowskich z całej Ameryki, jaka odbyła się w klubie Standard 
w Chicago, złożył raport z działalności żydowskiego komitetu ratunko- 
wego dr. Kahn, kierownik berliński tegoż biura. Dr. Kahn i specjalista w 
sprawach rolnych Joseph A. Rose stwierdził, że w Rosji znajdują się 
ogromne połacie, dobrej, żyznej i uprawnej roli, obecnie nie zajęte, na 
których można usadowić tysiące Żydów z Polski i innych krajów euro- 
pejskich, którzy szukali schronienia tymczasowego w ostatnich latach. 

Na cele ratunkowe złożyli Żydzi w ostatnich dwóch latach 15 miljo- 
nów dolarów, a zamierzają niebawem złożyć dodatkowe 10 miljonów, 

Rozprawa w Landsbergu. 
BERLIN, 3, XI. PAT. jak można było przewidywać rozprawa przed 

sądem w Landsbergu o mordy kapturowe, która w dniu dzisiejszym do- 
biega końca, nagromadziła tak wielką ilość materjału, przemawiającego za 
istnieniem w 1922 i 1923 roku tajnych formacyj bojowych, że wszelkie 
próby oficjalnego zaprzeczenia spotkały się zarówno w prasie lewicowej 
jak i demokratycznej ze zdecydowaną odprawą. 

    

Rekordowy naładunek wagonów. 
WARSZAWA. 5XI PAT. 2 b. m. koleje polskie załadowały we 

wszystkich dyrekcjach kolejowych 19,678 wagonów co razem z zagra- 
nicznemi ładunkami osiąga rekordową, niespotykaną dotychczas cyfrę 
dziennej pracy i naładunku na kolejach polskich 21,432 wagony, 

Tydzień Akademicki w Poznaniu. 
POZNAŃ. 5.XI. PAT, V Tydzień Akademicki rozpoczął się w dnlu 

wczorajszym od wiecu młodzieży akademickiej odbytego na dziedzińcu 
zamkowym, gdzie uformował się pochód, który pociągnął ulicami miasta 
przy śpiewie „Gaudeamus* i wtórze orkiestry 15 p. uł. 
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dzonej naturalności prymitywu, stąd 
zakrawa nieraz na jego parodję. Sen: 
tymentalizm wyraża się w «nie: 
zdyscyplinowaniu uczuć i nerwów». 

P. Schipper mniej jest szczęśliwy 
w definicjach erotyki sentymentalnej 
i erotyki namiętnej, które Ściśle roz- 
różnia. W erotyce namiętnej „czynny 
stosunek podmiotu przeżywającego 
do przedmiotu wytwarzającego pod- 
nietę jest — według p. Schippera— 
stale utrzymany”, co jasnością nie 
grzeszy, Żaś co do emocjonalności 
mistycznej, to powstaje ona według 
p. Schippera wówczas «gdy istotą 
uczuciowości sentymentalnej jest izo- 
lacja egocentryczna od świata realne- 
go». «Uczuciowość mistyczna—pisze 
—ро!ера na izolacji transcedentnej 
indywiduum, na zespoleniu się jego 
odczuwań a zarazem ich roztopieniu 
się w substancjach ponadrealnych». 

Są to sploty wyrazów, przyznać 
trzeba, mocno zawiłe. Sentymentalizm 
jest w istocie swojej o wiele, wiele 
prostszy. 

Oto sielanki Gesnera. Oto «No: 
ce» Vounga, oto «Pieśni Osjana» Mac: 
Phersona. Malancholja zawieszona 
między rozkoszą a bólem. Istne re- 
zerwoary uczuciowości sentymental- 
nej. Bohaterowie «Pieśni Osjana» łą- 
czą w sobie niepomierny tempera: 
ment bojowy z czułością, skłonnością 
do łez i skłonnością do tonięcia w 
melancholijnych zadumach. A dalej 
idą nieśmiertelne Klaryssa i Pamela, 
heroiny tkliwych romansów Richard- 
sona. Oto i «Nowa Heloiza» Rou- 
sseau z wybitnie sentymentalną swo- 

ją erotyką. Rzucająca się w oczy: 
nieproporcjonalność między gwałtow- 
nością wzruszenia a nikłością pod- 
niety. Efekty fizjologiczne mające po- 
twierdzić wielkie napięcie  afektu: 
płacze, omdlenia, śmiertelna bladość, 
westchnienia gdzieś z przepastnych 
głębin... Oto romanse sentymentalne, 
z finałem  nieodzownie smutnym 
(śmierć, samobójstwo, klasztor) w 
przeciwieństwie do radośnego finału 
(ślub) w romansach heroiczno-miłos- 
nych. Oto dramaty sentymentalne, 
oto niemiecki Ržkrstūck Iifianda i 
Kotzebuego. A nad tem całem mo- 
rzem sentymentalizmu unosi się po- 
tężny duch <«Werthera» praszczura 
wszystkich, na cały Świat sentymen- 
talności. 

P, Schipper pisze słusznie: „Cier- 
pienia Werthera* stały się syntezą 
typów uczuciowych ale i etapem 
przezwyciężania sentymentalizmu w 
kierunku romantycznej negacji pier- 
wiastków umysłowych doby oświe- 
cenia*. Mnóstwo w nieśmiertelnym 
utworze Góthego rysów wspólnych 
z poezją romantyczną. 

To też i w twórczości Mickiewicza 
gdy oderwała się od klasycznych wzo- 
rów, z początkowego czystego senty- 
mentalizmu wyłonił się romantyzm i 
biegł paralelnie z nim, aż powoli senty- 
mentalizm odpadł i został па placu 
jeden tylko romantyzm. 

a 

U nas w Polsce szereg romansów 
sentymentalnych rozpoczęła z począ- 
tkiem X'X go wieku drobna powia- 

Nr 259 (129: 

Konflikta nie zlikwidowano. 

MOSKWA, 5—XIl. Pat. Wczoraj 
zamknięty tu został XV kongres ro- 
syjskiej partji komunistycznej. Wbrew 
oczekiwaniom, konfliktu w łonie par- 
tji nie zlikwidowano. Przywódcy opo- 
zycjj w szczególności zaś Trocki 
bronili swoich tez. Mowa Kamienie- 
wa była właściwie przygotowaniem 
do stanowczego wystąpienia — Тго- 
ckiego. 

Zderzenie pociągu z samo- 
chodem. 

NOWY-YORK, 5—XI. Pat. W 
pobliżu Long Island pociąg pośpiesz- 
ny wpadł na przejeżdżający przez tor 
samochód. Z pośród jadących зато- 
chodem 4 osoby zostały zabite i 3 
ciężko ranne. 

Książe Karol rumuński wraca? 

LONDYN, 5—XI. Pat. Westmin- 
ster Gazette podaje wiadomość ja- 
koby książe Karol rumuński zgodził 
się przyjąć z powrotem następstwo 
tronu z tem jednak, że uzyska ze- 
zwolenie na rozwiązanie swego mał- 
żeństwa z księżniczką Heleną, która 
podobno nie sprzeciwia się temu, 

Masowe wypowiedzenie pracy. 

AKWIZGRAN, 5—XI. Pat, Zakła- 
dy przemysłu tekstylnego wypowie- 
działy pracę z dniem 18 b. m. 12,000 
robotników. 

Rokowania z górnikami. 

LONDYN, 5—XI. Pat. Dalsze ro- 
kowania w sprawie konfliktu węglo- 

4 

wego odbędą się jutro. Wedle opinii | 
wybitnych przedstawicieli górników, 
Sytuacja daje więcej nadziei na wy- 
= pomyślny niż kiedykolwiek przed- 
em. 

Jeden miljon, 

NOWY JORK, 31 XI. PAT, Pod- 
czas plebiscytu w Sprawie ustawy 
prohibicyjnej oddano przeszło miljon 
głosów za zmianą tej ustawy. 

Pożar lasów w Algierze, 

PARYŻ, 3 XI. PAT. «Matin» do- 
nosi z Konstantyny w Algierze, że 
na wybrzeżu sroży się pożar lasów, za- 
grażający okolicznym wsiom. Trzech 
pa ko ke zginęło. Klęska rozszerza 
SIĘ, 

Niespokojny Meksyk. 

BERLIN, 3 XI. PAT. „Berliner 
Tageblatt* donosi z Meksyku, że były 
generał Callegos zorganizował w sta- 
nie Guanajunto ruch powstańczy 
przeciwko rządowi prezydenta Calle- 
sa. W wyniku krótkiej walki po- 
wstańcy ponieśli klęskę i zostali roz- 
proszeni. Gan. Collegos zdołał uciec. 

W. 'ks. Dymitr Konstantyno- 
wicz, 

NOWY YORK, 3 XI. PAT. Wiel- 
ki książe Dymitr Konstantynowicz, 
stryj ostatniego cara zaręczył się z 
panną Lees Amery. 
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Lekcje. Muzyki 
Elia TS 

“" UDŽIELA“ 

Michał Józefowicz 
fortepjanista, kompozytor i krytyk 

; muzyczny. 

Przyjmuje 11—12 i 41/2—5, 1/2 godz, 

ul. św, Jakóbska 6 m, 1 

(róg uł. Dąbrowskiego). 
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stka Lipińskiego „Halina i Firlej czyli 
niebezpieczne  zapały* wydana w 
1804.tym. Poszły za nią: „Astold* 
Anny hr. Mostowskiej, słynna po- 
wieść Karpińskiego „julja i Adolf 
czyli nadzwyczajna miłość _ dwojga 
kochanków nad brzegami Dniestru", 
niemniej swojego czasu czytana «Mal- 
wina» Marji Księżnej Wirtemberskiej, 
Bsrnatowicza  „Nierozsądnie śluby 
czyli listy dwojga kochanków nad 
brzegami Wisły*, wreszcie Niemce- 
wicza <Lejbe i Siora» dzieje żydow- 
skich kochanków sentymentalnych. 

Brodziński w «Wiesławie» patrzy 
na wieśniaków przez okulary senty= 
mentalizmu, stylizuje wieś, Karpiński 
zdobywa przydomek „poety serca”. 

Z redzimego też gruntu niejeden 
opar najczystszego sentymentalizmu 
osiadł na pierwiosnkowych  poezjach 
Mickiewicza — ba! — omglił senty: 
mentalną melancholją jeszcze postać 
kochanki Wallenroda. 

W okresie 1817 — 1819 twór- 
czość poetycka Mickiewicza pozosta- 
je na razie pod znakiem Woltera i 
Trembeckiego, tedy rozumowców a 
nie zczuciowców. Nawet jako kapłan 
filomackiego grona bynajmniej nie 
wyglądał Mickiewicz na sentymental- 
nego młodziana. A z roku 1819 go 
na 1820-ty następuje wyraźny  prze- 
łom w stronę romantyzmu, W czer- 
wcu 1822 ukazują się „Ballady i ro- 
manse“. е 

Najwcześniejszym utworem Z Ca: 
łego zbioru jest ballada „To lubię" 

< 

ч 

* 

+ 

napisana jeszcze w grudniu 1819 go— r
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KURJER GOSPODARCZY 
Z działalności Kas Chorych. 

Ministerstwo Pracy I Opieki Spo- 
tecznej opracowało dane statystyczne, 
dotyczące działalności Kas Chorych, 
Podajemy w krótkiem  streszczeniu 
wyniki tego sprawozdania: 

W dniu l.ym stycznia 1924 roku 
istniało w Polsce 153 czynnych Kas 
o 1602.345 członków. W roku na- 
stępnym liczba Kas podnosi się do 
173, a ilość ubezpieczonych do 
1.653.316. W roku zaś 1926ym ma: 
my już 203 Kasy, lecz zato liczba 
członków spada do 1.613.405. 

Na jednego ubezpieczonego przy- 
pada średnio 1.22 członków rodzin. 
Podział według płci wykaziije, że na 
100 ubezpieczonych przypada 68.9 
mężczyzn i 31.1 kobiet. Pomoc lekar: 
ska wynosi ogółem rocznie na 100 
ubezpieczonych 3728 porad udzielo- 
mych w przychodni lub w mieszkaniu 
lekarza i 29.2 udzielonych w miesz- 
kaniu chorego, Śmiertelność jest wyż- 
sza wśród mężczyzn (0,77) niż wśród 
kobiet (0,46), itómaczy się to tem, że 
kobiety wcześniej od mężczyzn po- 
rzucają pracę zawodową. Ogółem na 
100 ubezpieczonych Śmiertelność wy- 
nosi 068 Odsetek zachorzeń jest 
wśród kobiet wszędzie niższy niż 
wśród mężczyzn. Na 100 ubezpieczo 
nych mężczyzn przypada 57.94, wśród 
kobiet 48,20. Natomiast dlugotrwa- 
łość choroby jest nieco wyższa u 
kobiet (11.25 dni), niż u mężczyzn 
(10.42) W rezultacie na każdego 

ubezpieczonego przypada u mężczyzn 
6 dni zasiłkowych, u kobiet 5,4, w 
sumie 5.9 dni. 
stosunku do ubezpieczonych kobiet 
daje zaledwie 2.42 proc, na każdy 
zaś połóg przypada średnio 42.3 dni 
zasiłkowych. Największy odsetek clio- 
rób przypada wszędzie na choroby 
narządów trawienia, które dostarczają 
1/s wszystkich chorób i 10 razy wię- 
cej, niż gruźlica. Drugie įmiejsce 
wszystkich chorób zajmują schorze- 
nia narządów oddechowych (z wyłą- 
czeniem gruźlicy). 

Gospodarka finansowa Kas Cho- 
rych przedstawia się w sposób ria- 
stępujący: składki członkowskie w r. 
1924:ym we wszystkich 173 Kasach 
wynosiły około .93.932 000 zł. Prze. 
ciętna składka roczna na 1 ubezpie- 
czonego wynosiła 58.64 zł., waha się 
zaś od 16.50 zł. (w Kamionce Stru- 
miłłowej) do 98 42 zł, (w Warszawie). 
Te znaczne różnice wynikają oczy- 
wiście nietylko.z rzeczywistych róż! 
nic w wysokości płac, ale także, izto 
w. pierwszytm rzędzie, z różnorodnego 
składu zawodowego ubezpieczonych. 
Wydatki na świadczenią wynoszą 
67.58 proc. przypisanych składek, czyli, 
że z przeciętnej składki, wynoszącej 
5664 zł. na świadczenie idzie 3963. 
Z ogólnego wydatku na świadczenia 
przypada 32.2 proc. na zasiłki pie- 
niężne, 32.0 proc. na pomoc lekarską, 
16.4 proc. na szpitale i 19. 4 proc. 

. ma lekarstwa. Wydatki na koszty ad- 

ministracji pochłaniają .11.47 proc. 
składek, przyczem na koszty perso- 
nalne idzie 8.49 proc, na koszty zaś 
rzeczowe 2.98 proc. Zaległości w r. 
1924:ym wynosiły 179 proc. gdy 
normalna uwarunkowana technicznymi 
względami zaległość nie powinna 
przekraczać 8—10 proc. 

Rok 1924-ty był roklem względnie 
normalnym dla finansowej gospodarki 
Kas. W r. 1925:ym kryzys gospodar- 
czy przyczynił się do znacziiej re. 
dukcji stanu członków Kas, przy 
t6wnoczesnem wzmożeniu zaległości 
składkowych, co znacznie pogorszyło 
stan finansowy IKas, odbijając się w 
pierwszym rzędzie na ich„zdolnošci 
do utrzymania świadczeń pieniężnych 
na należytym poziomie. Dalsze po- 

wśród głuchej ciszy nocnej, przy 
szumie wiatru i dopalającej się Świe: 
cy. Wśród takiej właśnie scenerji bo- 
haterowie romansów sentymentalnych 

sują listy... zatapiają się w nocnej 
lekturze... Mickiewicz wprowadza w 
swoją balladę romantyczny aparat 
grozy w związku z sielankowo sen: 
tymentalnym konfliktem. 

A oto i „Romantycznošė“ Zz roku 
1821-go, w której poeta przeciwsta- 
wia światopoglądowi wieku oświe- 
cenia światopogląd romantyczny: 

Czucle i wiara silniej mówią do mnie 
Niż mędrca szkiełko i oko. 

Wszelako — dowodzi p. Schipper 
obłąkanie jak je pojmowała poezja 
sentymentalna, jest czemś /zupełnie 
innem niż obłąkanie Karusi w „Ro 
mantyczności*. Indywidualizacja mo- 
tywu obłąkania jest u. Mickiewicza po: 
jęta w duchu nawskroś romantycz- 
nym. 

2 Natomiast w «Świteziance» (sier- 
pień 1821) spora dekoracji—sielanko- 
wej, „Chateczka moja ztąd niedaleko 
etc.”, cały opis żywo przypomina 
chatki sielankowych pasterzy. z epo- 
ki sentymentalizmu. owe lube kabanki 
na zielonym ryważu u strumyka, w 
słodkiej solitiadzie. Przypomnijmy so- 
bie Wilję płynącą „wśród tulipanów 
i narcyzów* tak okrutnie sentymen- 
talno-sielankowych; przypomi pay so- 
bie wiersz „Pierwiosnek* utrzymany 

w tonie zupełnie sentymentalnym. 
Zjawia się w życiu Mickiewicza— 

jeszcze przed Marylą— przedmiot sen- 

tymentalnych westchnień: urocza Joa: 
sia z Zaosia. Jej 

Liczba połogów w g 

gorszenie stosunków w pierwszej 
połowie 1926 go roku doprowadziło 
wprost do jawnego już kryżysu w 
Kasach Chorych. Drugie dopiero 
półrocze r.b. przynosi, wraz z ogól- 
nym podniesieniem się gospodarczem 
kraju, pewną poprawę w gospodarcę 
finansowej Kas. 

INFORMACJE. 
Z przemówienia ministra 

skarbu. 
W przemówieniu swojem na nara- 

dzie gospodarczej, odbytej dnia 31 
ub.m., p. minister Czechowicz wypo" 
wiedział się przeciwko zaleceniom 
misji prof, Kemmerera co do pod- 
wyžszenia podatków pośrednich, m. 
in. podatku od cukru, użnał również 
za niemożliwe rozciągnięcie podatku 
obrotowego na rolnictwo, jak rów- 
nież wprowadzenie specjalnego po 
datku od węgla, konsumowanego na 
rynku wewnętrznym, a stanowisko 
swe uzasadnił p. minister skarbu u: 
jemnym wpływem, jaki wywarłoby 
wprowadzenie nowych podatków po* 
średnich, względnie podwyższenie 
istniejących, ma kształtowanie się 
cen. 

Zwiększenie dochodów ma zamiar 
ministerjum skarbu osiągnąć w dro- 
dze intensywniejszego, niż dotych- 
czas, wyzyskania istniejących źródeł 
dochodowych, a w szczególności 
monopolów państwowych. 

Szczególną wagę przywiązuje p. 
minister do rozwoju bankowości i 
odrodzenia zmysłu oszczędnościowe- 

0. Na przeszkodzie do sanacji ban- 
kowości stoi nadmierna ilość ban- 
ków źle prowadzonych i nie odpo- 
wiadających warunkom ustawowym. 
Banki te winny odpaść. Zwiększą się 
wtedy obroty banków silniejszych i 
lepiej prowadzonych oraz obniży się 
w związku z tem ich koszty admini- 
stracyjne. 

Dzisiejsze rozplacie między stopą 
procentową Banku Polskiego a ban- 
ków prywatnych, uważa p. minister 
za nienormalnie wysokie. 

Oszczędności zaczną wpływać do 
instytucyj kredytowych, gdy ludność 
będzię miała pewność, że siła nabyw- 
cza złotego nie będzie ulegała waha- 
niom w związku ze wzrostem cen. 

Podnosząc konieczność uzyskania 
znacznej pożyczki zagranicznej na do: 
godnych warunkach, p. minister stre- 
Ścił warunki, które należy stworzyć, 
aby Pozicza do kraju weszła. Wa- 
runki są następujące: 1) ut 
za wszelką cenę równowagi budżetu, 
2) czynny bilans handlowy, 3) zabez- 
pieczenie ciągłości i planowości prac 
w zakresie gospodarczo-finansowym, 
4) oprącowan'e dokładnego planu 
inwestycyj państwowych i komunał- 
nych, na które pożyczka ma być 
przeznaczona. 

Nie może być mowy o pożyczce 
na cele budżetowe. 

Od dopływu obcych kapitałów, 
bądź to w formie pożyczki państwo- 
wej, bądź to w formie pożyczki dla 
gmin i przedsiębiorstw przemysło- 
wych, zależy terapo rozwoju gospo- 
darczego Polski. 

Tempo to winno być przyšpie- 
szone, byśmy mogli dotrzymać kro* 
ku innym państwom ku'turalnym i 
wytrzymać konkurencję innych  sil- 
niejszych organizmów  gospodar- 
czych. 

Zboże drożeje. 

Sytuacja na rynku zbożowym u- 
legła w ostatnich dniach znowu wy* 
bitniejszemu pogorszeniu. Ze wszyst 
kich centrów obrotu ziemioplodami 
sygnalizują zwyżkę cen tak zboż, 
jak I mąki. Najsilniej wystąpiła ona 

„To lubię", tkliwe Śpiewy poety na 
uczcie imieninowej, nawet niektóre 
sonety. Zjawia się, nieznana bliżej 
biografom Mickiewicza, Aniela, rodo: 
wita wilnianka. Powoli rozbija się w 
sercu poety uczucie dla Maryli We- 
reszczakówny. Dla 

na giełdzie warszawskiej, gdzie za 
pszenicę płacono w ubiegły wtorek 
ponad 15 zł., a cena żyta doszła do 
38.75 zł. 

W ten sposób zbliżył się poziom 
cen warsząwskich do notowanych na 
innych giełdach krajowych, a zwłasz- 
cza do krakowskiej. Uderza to tem 
więcej, że poziom cen w  Małopol- 
sce zachodniej był zawsze stosunke. 
wo wyższy od warszawskiego. 

Nowe uzupełnienie taryfy towa- 
rowej. 

Z dn. 1 listopada r. b. wchodzi w życie 
kolejae uzupełnienie taryfy towarowej, które 
przynosi sżereg nowych ulg taryfowych, 
mianowicie: taryfę wyjątkową na wywóz za 
granicę mąki żytniej ze zniżką opłat na od- 
leglościach dalszych z V do IV kl.; zniżenie 
o 10 proc. przewcźnego przy wywozie za 
granicę węgla oraz kwasu siarkowego w 
składzie całych pociągów; zniżenie, poczyna- 
jąc od 250 km. schemaiu ki. V, stosowanej 
do przewozu głównych artykułów spożyw* 
czych, jak mąka, mięso, ryby, nabiał i t. d., 
kióa to klasa okazała się niewspółmiernie 
wysoka w porównan 'u dlo klas innych wsku: 
tek szeregu zniżek, udzielonych przewozowi 
masowych artykułów przemysłowych, wre* 
szcie włączenie do obowiązujących taryf 
wyjątkowych szeregu nowych stacyj oraz 
pewnych artykułów. 

ozatem wprowadz>no zmianę w tary- 
fowaniu otrąb, Z uwagi na okoliczność 
wzmożonego wywozu za granicę otrąb z 
uszczerbkiem dla krajowych gospodarstw ho- 
dowlanych oraz przemycania pod nazwą 
otrąb mąki pośledniejszych gatunków, usta- 
lono zniżoną do kl. Viil taryfę wyjątkową 
tylko dla przesyłek otrąb z zawartością do 
20 proo. mąki i jedynie w obrocie wewnętrz: 
nym. Wszystki $ inne przesyłki otrąb bę: 
dą opłacały kl. VI. я 

W ostatniej chwili, wobec wyników ba« 
dań Min. Rolnictwa. stwierdzających poważ- 
ny niedobór zbóż chlebowych 1 okopowych 
w niektórych miejscowościach Rzplitej, wpro* 
wadzono taryię wyjątkową na przewóz ze 
zniżką 25 pr, żyta i pszenicy Oraz ziemnia- 
ków do województwa wileńskiego oraz nie- 
których powiatów województwa warszaw- 
skiego i lubelskiego. 

Eksport jaj uniemożliwiony. 
Właściciele hurtowni jajczarskich inter- 

wenjowali w ministerstwie komunikacji w 
sprawie braku wagonów, który od kilku dni 
uniemożliwia eksport jaj za granicę, Jak wia: 
domo eksporterzy jaj mają obowiążek wpła- 
cania do Banku Polskiego po funtów 
szt. od wagonu jaj, wywożonych za granicę, 
wobec czego wstrzymanie eksportu, zwłaszczą 
w obecnym okresie, wyrządza znaczne straty 
nietylko eksporterom, lecz I skarbowi. 

Nowa gałąź produkcji w Polsce. 
Problem technicznego zużytkowania spie 

rytusu wogóle, przedewszystkiem zaś do 
potrzeb przemysłu jako siły motorowej, sta 
nowi kwestję niezmiernie doniosłą dla roz- 
woju naszego przemysłu i rolnictwa. Należy 
wziąć pod uwagę, że wytwórczość naszych 
gorzelni, sięgająca przed wojną 220 miljo+ 
nów litrów waha się obecale około cyfry 70 
mil. litrów. Gorzelnictwo nasze mogłoby 
z łatwością podnieść produkcję spirytusu 
znacznie powyżej poziomu przedwojennego. 
Oddawna już czyniono próby pon 
spirytusu z innym, bardziej kalorycznym 
opałem wobec jego nieznacznej wartości ka* 
lorycznej. W Polsce, gdzie produkujemy w 
znaczniejszych ilościach benzynę, zagadnie! 
nie to sprowadzało się do tworzenia takiego 
połączenia obu tych produktów, ażeby otrzy= 
mana tą drogą miesząnina była tańszą od 
benzyny i łatwo dawała się zastosować do 
większości przyjętych w kraju motorów. 
Tem bardziej sprawa ta stała się aktualna, 
że ceny przetworów naftowych mają w 
związku z ograniczeniem produkcji ropy w 
Stanach Zjednoczonych, oraz olbrzymią we: 
wnętrzną koasumcją niezwykle silną tenden- 
cję zwyżkową  Koniecznem jest dla utwo: 
rzenia tej mieszanki wyprodukowanie alko* 
holu czystego (bezwodnego), gdyż samo łą- 
czenie się tego produktu z benzynę nie na- 
stręczą większych trudności. Na podstawie 
ostatnich prób sprawę ię można uważać za 
rozstrzygniętą pomyślnie, Zasluga rozwiąza, 
nia tej kwestji przypada profesorowi poli: 
techniki warszawskiej Iwanowskiemu, oraz 
profesorowi szkoły gospodarstwa wiejskie: 
go, Dąbrowskiemu. Poza zużytkowaniem spi: 
rytusu dla celów motorowych, istnieje moż- 
liwość stosowania go jako materjału na wo: 
dór, potrzebny do produkcji syntetycznych # 
zwiążków azotowych, Produkcja alkoholu 
bezwodnego rozpocznie sę już w lutym lub 
marcu 1927 roku, przyczem do tego celu 
przystosowana zostanie rektyf.kacja w Kut- 
nie, Pertraktacje z monopolem spirytusowym 
są na ukończeniu, 

„ 

  

kowy niż ekonomiczny; pisze do 
Mickiewicza naznaczając mu poże- 
gnalną schadzkę o północy: obdarza 
go liściem cyprysu i puklem włosów; 
pisze nocą listy w stylu heroin ro- 
mansowych. Odyniec powiada, że 

tego może bylo «poetyczne idealizowanie samej sie- wiadomości 

wo 

KRONIKA MIEJSCOWA 

—(o)Ułatwienia w płaceniu po- 
datków. W celu ułatwienia wpłat da- 
nin publicznych i zapewnienia pra- 
widłowości zarachowań tych wpłat, 
Min. Skarbu wprowadziło specjalny 
wzór deklaracyj na wpłaty podatków 
i opłat skarbowych. Wypełnienie tych 
deklaracyj należeć będzie do obo- 
wiązku płatników. Jednak za płatni- 
ków niepiśmiennych deklaracje będzie 
wypełniał urzędnik, prowadzący księ- 
gi pobiercze. 

Równocześnie Min. Skarbu wpro: 
wadziłu pewne uproszczenia w ra- 
chunkowości kasowej wobec podzia- 
łu na poszczególne związki komu: 
nalne dodatków do podatków pan- 
stwowych, pobieranych na rzecz tych 
związków. 

— (0) Pobór podatków w na- 
turze. Jak wiadomo, Min, Skarbu 
wydało 5 sierpnia r. b. tozporządze- 
nie o poborze podatków bezpośred- 
nich i niektórych opłat skarbowych w 
naturze zbożem. Obecnie Min. Skar- 
bu wydało sżczegółową instrukcję o 
sposobie postępowania kasowego 
przy poborze podatków w naturze, 
jak również o rozrachunku z inter 
denturą wojskową, która postanowie- 
niem rządu również upoważniona 
została do przyjmowania zboża na 
poczet podatków państwowych. 

— (0) Sprawa rozłożenia po: 
datków na raty. W miesiącach li- 
stopadzie i grudniu r. b. zbiegają się 
terminy płatności całego szeregu po* 
datków, których zaplata stanowić bę- 
dzie dla kupiectwa znaczne trudności. 
W terminie tym przypadają płatności 
zaliczki podatku obrotowego za Ill 
kwartał, podatki dochodowe, rata po- 
datku majatkowego oraz wykup pa- p 
tentów. Wobec tego miejscowe or- 
ganizację kupieckie czynią starania o 
rozłożenie terminów płatności zbiega- 
jących się podatków. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 5 
listopada rb. 

iemiopłody: żyto loco Wilno 40—41 
złr za 100 klg., owies 36 — 40,  jęcz: 
mień browarowy 42 — 44, na kaszę 35 — 
37, otręby żytnie 25 — 27, pszenne 26—28, 
ziermniaki 6.50—7.50. Tendencja zniżkowa. 
Dowóz niedostateczny. 

° Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
hurcie), 100-110 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 90—100, 60 proc. 70—95, 70 proc. 
60—80, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 80-90, gryczana 
60—70, a 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proc, 
50—55, razowy 35 — 40 gr. za I kg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 

1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80 90, 
lerana 85 —95, owa 80—95, pęczak 

‚ jaglana 
Mięso wołowe 140 — 150 gr. za 1 k 

cielęce 200—220, baranie 120—150, x 
I > schab 270—289, boczek 

Tłaszcze: słonina krajowa | gat. 3,80 — 
4.00, l gat. 320 — 350, smalec wieprzowy 

, sadło 350—380. 
Nabiał пцеко 35—40 5%\' za 1 litr, śmię- 

tama 150--180, twaróg 80 za 1 kg., 
ser twarogowy 100 — 180, masło nieso+ 
tone 520 — 580, solone 450 — 480, desero: 
we 600—700. 

Jaja: 180—220 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 

cebula 50—70, marchew 12—15 gr. za I kg., 
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. 
za 1 kg, brukiew 10 — 12, ogórki kwasz. 
300-700 gr. za 100 szt, gro 50-60 gr. 
za 1 kg., fasola 55 — 65 gr. zal kg, 
kapusta świeża 107,15 za 1 kg., kalafiory 
a — 50 za sztukę, pomidory-50 — 80 га 

Owoce: jabłka ok za 1 kg., gru- 
szki 50—80, śliwki 60—1 

Cakier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. в 

Ryby: liny żywe 430—450, śnięte 320— 
350 za 1 kg., szczupaki żywe 400 420, śnięte 
320—350, okonie żywe 450-470, śnięte 380— 
400, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe 320-350, śnięte 280—300, leszcze 
Żywe 450-470, śnięte 350—380, sielawa 380— 
400, wąsacze żywe 420450, sniete 380—400, 
węgorze 400 — 450, płocie 200—250, drobne 
120—150. 

Drób: kury 250—500 gr. za sztukę, kur- 

i A "Ed aa 1 młode 200—250, gęsi żywe —1200, 
bite 600—800 gr. za Mie 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
5 listopada 1926 t. 

Dewizy i walaty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary - 8,98 901 _ 897 
Hiolandja ,70 36160 _ 359,80 
Londyn 43,67 4378 — 4356 
Nowy-York _ 900. 9.02 8.98 

Pa 3990 2997 20,83 
rega 26,72 26,88 26,66 

Sz: 17387 17431 173,44 
Wi 127,25 127,57 12693 
Włochy 38,75 3884 _ 38,66 
Belgia rr. > = 

Stokhoim 240,80 34140 240,20 
Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 7250 73,50 73,25 
. kolejowa - 87,00 87,50 

5 pr. pożycz_ konw. 4650 — — 
pr. pożyczk, konw, — — = 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw.  39,— 39,25 30,15 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Notowania z dniu 5—XI 1926 r. 

Dolary St. Zjedn. — 9.01 — 9005 
Ruble złote: — 4,79 — 4785 
Dolarówka (5 dol.) — 44.75 
8 proc. państw. poż. konwers. — 1.59 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. : 

z dnia 5—XI 1926 r, 

Giginie | za 
wada” | + SC 
R 
Džeikitia ) Południowy 

Uwagi: Pochmurnie, mgła, minimum 
za dobę —L- 3 st. C, Tendencja barometrycz- 
na stan stały. 

URZĘDOWA. 
— (t) Powrót Wojewody. Wo: 

jewoda Wileński p. W. Raczkiewicz 
powrócił w dniu dzisiejszym z War: 
szawy, dokąd jeździł w sprawach 
Z 0 5 : 

— elegacja w sprawie 
pomnika Adama Mickiewicza. 
Wojewoda Wileński p. W. Raczkie: 
wicz wydelegował p. Tadeusza Ło- 
palewskiego do Warszawy w  spra- 
wach pomnika Adama Mickiewicza, 
wystawa modeli którego otwarta zo- 
stanie wkrótce. \ 

MIEJSKA 

— Wydział Elektryczny Ma- 
gistratu miasta Wilna podaje do 

„Panów abonentów, 
to uczucie tak głębokie i trwałe. Co bie we własnych marzeniach i my: że zdarzyły się w ostatnich dniach 
zaś do gatunku, aby się tak wyrazić, ślach wynadgradzało jej rzeczywistą wypadki wzywania przez abonenta 
miłości Mickiewicza dla Maryli to p. stratę kochanka», Wszelako p. Schip- montera, celem reperacji 
Schipper dochodzi do wniosku, że per jest zdania, że pod tą szatą sen- 

instalacji 
prądu zmiennego. Monter nie tylko 

aczkolwiek miała ona w sobie nader tymentalizmu i „sentymentalnego fał- nie zadowolnił się obejrzeniem insta: 
wiele pierwiastków „promionkowoś- szu* biło przecież kochające serce lacji, ale reperował korki u abonenta, 
ci“ Zana, teorji o miłości czystej, aczkolwiek niezdolne do wypowie: zrywał plombę w pudełkach miejskich 
wolnej od zmysłowości, pierwiastków 
pozornie „idealnej miłości* sielanko- 
wo-sentymentalnych pasterzy, to prze 
nikniona jest najbardziej męskim idea: 

dzenia walki otoczeniu. 
W niektórych sonetach z czasów 

Odeskich znajdziemy u Mickiewicza 
nawrót jeden i drugi do tradyc 

nawet pa tam druty. Czynno: 
ści takie są bezwzględnie wzbronione. 

Wydział Elektryczny zaznacza, iż 
monterzy zarejestrowani za taką czyn* 

lizmem romantycznym o charakterze santymentalizmu—i oto w twórczości ność będą pozbawieni natychmiast 
mistycznym, Mickiewicza zachodzi słońce senty- swych praw, abonenci zaś wzywający 

Analizuje dalej p. Schipper sielan- mentalizmu: w «Konradzie Wallenro- do reperacji monterów nierejestrowa- 
kową elegjię „Kurhanek Maryli" wska- dzie». Aldona zalewa się całkiem nych wyrządzających straty miastu 
zując na Karpińskiego sielankę „Ko- seatymentalnemi łżami, jęczy i żalisię będą pociągani do odpowiedzialności 
rydon smutny na Śmierć Palmiry" ja- i wzdycha. Od jej westchnień.. rdze- sądowo-karnej. 
ko na pierwowzór „Kurhanka” Sce- wieje krata więzienna! Czegoż chcieć Monter zarejestrowany ma legity- 
nerją sielankową odznacza się „Du- więcej aby sentymentalizmowi zadość mację. Spisy monterów zarejestrowa- 
darz". Ale już w 2-giej części „Dzia- 
dów'* wszedł — jak wyraża się p. 
Schipper—kochanek Maryli śmiało w 

się stało? : 7 
Gdy malował obraz Aldony, miał 

Mickiewicz przed oczami postać sen- 

nych są wywieszone w ydziale 
Elektrycznym. 

— (x) Zwalczanie wścieklizny. 
królestwo poezji romantycznej istwo- tymentalnej Maryli. Indywidualizacja Wobec zastraszającego się szerzenia 
rzył nową, dumną budowlę roman wątku miłości w «Konradzie Walien- wścieklizny wśród psów m. Wilna, 
tyczną, na której tylko tu i ówdzię rodzie»—pisze swym dość wyszuka: oraz wobec całego szeregu wypa 
widnieją jeszcze tradycyjne emblema- 
ty sentymentalizmu, Gustaw, wielki 

nym i nieporadnym stylem p. Schip- 
ca — Ьу&ооэшпіт widomym śla- 

а- 
ków pokąsań ludzi, Urząd Komisarza 
Rządu przesłał do Magistratu m. 

uczuciowiec, jest już prawie skoń- dem wnikania tchnień sentymentali- Wilna memorjał z prośbą o wydanie 
czonym typem romantycznego ko- zmu w twórczość przyszłego twórcy zarządzenia rakarzom m. Wilna, ab 
chanka. 

Maryla była sentymentalną. Na wsi 
jej „gospodarstwo* żeńskie, domowe 

to zawdzięczamy miało charakter o wiele więcej sielan- 

trzeciej części «Dziadów». 
Cz. J. 

dla wyłapywania i tępienia wałęsają- 
jących się psów wyjeżdżali nie tylko 
w godzinach rannych jak dotąd, lecz 
również i innych godzinach dnia. 

W myśl powyższego Magistrat 
m. Wilna wydał adis zarzą: 
dzenie. 

— (w) Posiedzenie Komisji 
rzeczoznawców branży drzew- 

„nej. W związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym, a wraz z nim i 
wzrostem zapotrzebowania na drzewo 
opałowe, władze administracyjne pto- 
jektują zwołać w dniach najbliższych 
posiedzenie komisji rzeczoznawców 
branży drzewnej, 

. Obecnie opracowywane są wnios: 
ki, jakie zostaną postawione na ро- 
rządku dziennym posiedzenia. 

Jak nas informują,  Komisarjat 
Rządu na m. Wilno będzie stał na 
stanowisku, zabezpieczającem taniość 
opału oraz ochronie przed wyzyskiem 
z jednoczesnem uwzględnieniem po: 
trzeb i postulatów kupców drzewnych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNĄ. 

— (0 Wyznaczenie terminów 
rekrutacji robotników. W ślad ża 
podawaną przez nas wiadomością o 
zezwoleniu Ministerstwa P, i O. $. 
na wyjazd robotników przemysto- 
wych i górniczych niewykwalifikowa- 
nych do Francji, dowiadujemy się, 
że na m cy porozumienia się P.U.P,P. 
z Misją Francuską ustalone zostały 
terminy rekrutacji. 

17 b. m. odbędzie się w Wilnie, 
a 18 w Staro-Święcianach. 

— (0) W sprawie zasiłków dla bez: 
robotnych. Min. pracy 1 opieki społecznej 
w okólniku ostatnim kładzie specjalny na- 
cisk na to: że bezrobotni otrzymujący zasił: 
ki z akcji ustawowej lub doraźnej pomocy, 
którzy nie przyjmują zaofiarowanej im przez 
państwowy urząd pośrednictwa pracy bez- 
względnie tracą prawo do „dalszych zapomóg. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dn. 2 list. 
b.r. załatwił m. in. następujące spra- 
wy: przyjął do wiadomości komuni 
kat przewodniczącego zarządu z za. 
łatwionych spraw przez niego i jego 
zastępcęłoraz odpowieóź Okręgowego 
Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie w 
sprawie podania związku pracowni: 
VŽ Kasy Chorych o zwrot potrąco- 
nyc! 4 
czas od 1. I. do 1 VII 26 r.; zatwier- 
dził listy kandydatów na członków 
zarządu Kasy Chorych; przyjął do 
wiadomości pismo Okręgowego Urzę* 
du Ubezpieczeń w Warszawie, za- 
twierdzające wybory do Rady Kasy zy 
Chorych; zaakceptował wniosek Dy: 
rekcji w sprawie złożenia odwołania 
do władz administracyjnych od de: 
cyzji zakładu ubezpieczeń od wypad- 
ków o pociągnięciu do ubezpieczenia 
pracowników Kasy Chorych; zatwier- 
dził wnioski Komisji Prezydjalnej o * 
poczyni zmianach w obecnym 
regulaminie zarządu Kasy Chorych; 
zatwierdził wniosek Dyrekcji w spra- 
wie przyznania pracownikom czaso* 
wym Kasy Chorych m. Wilna do- 
datku ekonomicznego. 

IKA 
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Z UNIWERSYTETU. 
‚ — Promocja. W sobotę, dnia 
6go b. m o godz. l2ej i pół w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu od- 
będzie się promocja na _ doktora 
wszechnauk lekarskich p. Wacława 
Lewińskiego. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA. 

Komenda Akademickiej 
Legji Wojskowej U. S. B. podaje 
do wiadomości kolegów, że druga 
zbiórka członków i nowowstepują- 
cych odbędzie się w niedzielę 7 Ii- 
stopada 1926 r. o godz, 10 w 3 auli 
gmachu gł. U. S$. В. 

Zabawa taneczna. Dziś 
6/X1—26 odbędzie się w „Ognisku 
Akademickiem* zabawa taneczna. Po: 
czątek o godz. 10 wieczór. Wstęp 
dla członków i gości. Przygrywa trio. 

— Komunikat Sekcji Praso- 
wej Tygodnia Akademika. Po- 
cząwszy od otwarcia loterji sprzeda- 
liśmy już kilka tysięcy biletów. Mło- 
dzież w ważniejszych punktach mia- 
sta żywo agituje wśród gromadzą- 
cych się przechodniów. Niemniejszy 
ruch panuje u Jablkowskich, gdzie 
publiczność z zainteresowaniem oglą- 
da fanty i oddaję się zapalczywie ha- 
zardowej grze. 

Pani Helena Solanko wygrała 
wczoraj bilet okrężny dookoła Polski, 
przedmiot westchnień wszystkich gra- 
czy. Pocieszamy, że zostały jeszcze 
dwa podobne fanty. Również wygra- 
ny już został rower. 

Nadmienić trzeba, że co dotyczy 
zapisów na członków Komitetu Wa 
jewódzkiego, posuwają się one raźno 

1 udało się już zdobyć poważną 
liczbę. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
d Wileńskiego Koła 

Zrzeszenia Sędziów i Prokura- 
torów przyjmując na siebie inicjaty- 
wę ukonstytuowania Wileńskiego Od- 
działu Zrzeszenia zawiadamia w 
myśl art. Xll-ga Statutu Z, S. i Pr. 
z dnia 26 stycznia 1926 roku Nr. B/ 
614—26, że w dniu 21 go listopada 
r. b. o godz. 11 i pół w gmachu 
Sądów w Wilnie odbędzie się zebra- 
nie Członków Zrzeszenia, należących 
do Kół Miejscowych w Grodnie, No- 
wogródku i Pińsku, na które zapra- 
sza wszystkich członków pomienio- 
nych Kół Miejscowych względnie ich 
pełnomocników, delegowanych w myśl 
$ 7 art. XIi rzeczonego Statutu. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie. 

3, == nowe a 
ybór Zarządu eńskiego 

Oddziału, oraz Komisji re ; 
2 a wysokości a 

lonkows na potrzeby Oddzia, 
Wileńskiego. > ja 

5) Wybór delegatów na Zjazd do 
Warszawy. 

6) Wolne wnioski. 

— Uroczysta akademja. Przy- 
pominamy naszym elnikom, że 
dziś w sobotę dn. 6 listopada o g. 
7 wiecz, w sali im. Śniadeckich U.S.B. 
odbędzie się akademja ku czci królo- 
wej Jadwigi. Obchód ten powinien 
być hołdem Wilna całego, Tej, która 
ziemi naszej przyniosła wiarę  chrze- 
Ścijańską i przyczyniła się do skru- 
szenia potęgi krzyżackiej. 

Przemawiać będą: J.E. ks. biskup 
Bandurski i pr. K. Chodynicki. 

Stronę artystyczną wypełni: dekla- 
macja p. J. Sumorokowej i Śpiew 
chórów młodzieży nauczycielskich 
seminarjów. Dochód całkowity na 
bibljoteczki do szkół P.M.Sz. Bilet 
wcześnie do nabycia w księgarni W. 
Makowskiego a od 6 tej przy wejściu 
ma salę odczytową w USB, | 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <«Lutnia»), Jak 

było do przewidzenią p .Iska krotochwila 
<Wesele Fonsia» i u nas zdobyła sobie za- 
służone powodzenie, mimo te jutro ostatni 
raz graną będzie w Teatrze Polskim, ustępu 
jąc miejsca «Klubowi kawalerów» — М. Ва- 
łuckiego. 

— Wieczór ku uczczeniu M. Bałuc' 
kiego. W poniedziałek Teatr Polski wysta« 

wia «Klub kawalerów». Komedja ta poprze. 
dzona będzie słowem wstępnemi, poświęco- 
nem M, Bałuckiemu, jako pisarzowi i oby: 
watelowi z okazji 25 letniej rocznicy Jego 
zgonu. Słowo wstępne wygłosi Józef Wie« 

— Przegląd repertuaru. Przyszły ty- 
dzień _ Kierownictwo! Teatru zaje z 
święcić przeglądowi dotychczasowego re- 
pertuaru, dając codziennie inną sztukę. We 
wtorek dana będzie świetna satyra <Azais». 

Przedstawienie poranne. W niet 
dzielę, wyjątkowo o g. 12 m. 30w południe 
dany będzie <Urwis» — B. Katerwy. Ceny 
miejsc najniższe, Soni : 

— Koncert J. wińskiego w 
trze Polskim (dutain:) Występ A 
Sliwińskiego w niedzielę w sali Teatru Pok 
skiego wzbudził żywe zainteresowanie, z8- 
równo ze względu na osobę znakomitego 
pianisty, jak i na piękny program. Artysta, 
jeden z najwybitniejszzch wykonawców 
Chopina, grać będzie m. in. szereg utworów 
genialnego kompozytora, którego pomnik 
odsłonięty będzie w tym miesiącu w stolicy. 
wietny wirtu.z*da w Wilnie tylco jeden 

koncert, poczera występować będzie w Pa- 
ryżu i Londynie, 2 

Początek koncertu o в, 4 ш, 30 рр, В!- 
ley do nabycia w kasie teatru Polskiego 
(«Lutnia») od g. 11 r. do 9 wiecz. bez 

rwy. 

„— _Poezjo:Koncert. W Oiicerskiem Kat 
synie Garnizonowem ul, Mickiewicza 13 dnia 
7—go listopada 1926 r, o godzinie 8—ej 
wieczorem odbędzie się Poezjo-Koncert arm 
t da ZŁ odzelewskiej. 

Mały program obejmuje sze: 
dzieł „literatury oraz ass monologi, 
typy i zdarzenia. Bilety do nabycia w miej- 

— 1—szy Wieczór Kameralny, który 
odbędzie się dziś, w sobotę, o g: 7.36 w. 
sali gimnazjum im, J Lelewela, zapowiada 
program, więcony muzyce klasycznej 
(Haendel, Haydn, Bach, Mozart), w wyko! 
naniu profesorów a Konserwa- 
torjum Wileńskiego. Uczestniczą p.p.: znan, 
kwartet smyczkowy (W, Ledochowska,,
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ЗК ОМО Nr 259 1269) 

Kto dziś powinien stawić się do komisji rze Z Całei Polski. ininbi Vi ! Dziś będzie wyświetlany dramat według nieśmiertelnego poematu A Puszkina 

meldunkowej. PE owiewka Aki i MIEJSKI Kinematograi | „EUGENJUSZ ONIEGIN* "7 izememycne minią 
Do 1 Komisarjatu, mieszkańcy ulic: od Nr 8 — 

Ostrobramskiej Nr, 2 (Subocz 1), 4, 6 (Su. 
bocz 3), 8, 10 (Cerkiewna 3), 13 (Cerkiewna 
5), 145 Cerklewnej Nr 1 (Subocz 15). 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Przedmieścia Rėwne:Pole, całe przy Lidzi 
kim trakcie, folwarków: Kurpjaniszki, Pod: 

IRE „a ok" zki i Doły, 
o omisarjatu, mieszkańcy ulic Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: Zawalnej Nr 1, 3,5 (róg M. Pohulanki), I Polowej Nr od 3 > 13 włącznie, Sionėss, 

Portowej Nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, nej, cmęntarz i Nr od 2—10 włącznie, Zło: 20, 22, 24, 26, 28, zauł. Portowego Nr 2, 4, ty Róg Nr 15, 17, 19, 21, 23, 27, Il Polowej, 6, 8. 10, 12, — 3, 5, 7 i 9, Góry Boufałowej prawa strona cała, Złoty Róg, lewa strona Nr 3, 5. ой d. Jakubowskiego do d. 
Do IV aa mieszkańcy ulic: REM Mit 

Chocimskiej Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, Krakowskiej 

Bajisztajn, M. Salnicki, F, Tehorz), K. Ranu: 
szewicz (iort.), W. Fiendrych (śpiew), H. 
Solomonow (skrzypce). Dia miłośników mu: 
zyki kameralnej będzie to dawno oczekiwana 
audycja. 

Pozostałe bilety nabywać można przy 

36 włącznie, Lwowskiej Nr od 
17—43 PE Bołtupskiej Nr 16, 18 i 20. 

Do Komisarjatu mieszkańcy ulic: 
Legionów Nr 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57, 59 (Hoża 3), Koszykowej Nr 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 
32, 34, 36 i 38, Hożej Nr 1, 3, 5—2, 4, 6i 
6a, Spokój—całej. 

Z SĄDÓW. 
Banda włamywacyy 1 oszustów 

przed sądem. 
8 Wczorajszy MES Us bandy złodziei + amywaczy sprowadzlt do gmachu sądor wejściu na salę od g. 7 w. eko a AE przybyłej bądź 

ь w charakterze świ w, bądź jako wi- WYPADKI | KRADZIEŻE, dzów. Widzów spotkał przyk Y zawód, ho; em z racji dużej ilości šwiadk — Wściekły pies. Dn.5 b.m. wściekły zt wplBzCzONA zAlEdWIE KS ah pies Stefanjt Nowaszewskiej (Piwna 2) po. Świadkowie w liczbie 78 zgromadzeni zostali 
kąsał ją oraz zamieszkałych w tymże domu w westibiulu, | Marję Pirsównę, Apolonję Mołczan oraz Rozpoczęła się nudna procedura spraw. 
Stefanję Olszewską zam, przy ul. Nieświe: dzania sty obecności świadków, poczem 
skiej 4, A wniesiono na w rozpraw kosz z dowoda: 

Osoby pokąsane skierowano do zakładu Mi rzeczowymi. Uwagę wszystkich zwrówiła 
pasteurowskiego, bogata kolekcja narzędzi złodziejskich jak: 

świdry, wytrychy, łomy, rak do rozpruwa- 
nia kas i maszynka do otwierania zamków 
wiszących 

O 10—ej wyszedł sąd w składzie: prze: 
wodniczący sędzia Kontowi, oraz sędziów 
Jodzewicza i Świąteckiego. ‚ 

Na ławie oskarżonych trzynaście osób, 
z których cztery: WitalisStanisław Kulczyń» 
ski, Dominika Gromobojewa, Bolesław Łąk 
i Bronisław Wiszniewski, główne postacie 
bandy — odpowiadają z więzienia, Pozostali, 
to siły pomocnicze, przeważnie paserzy: R. 
Godwod, A. Winiski, J, Szwendrowski (jeżeli 
tak można powiedzieć ober:paser, korzysta: 
Bos pseudonimu «Starik»), J. Maciafiski, 

2. Prygożyn, В. Bejrak, J. Rudaszewski, Z, 
AO t stróż, ukrywający Gromobo- 

jewą i Kulczyńskiego ], Strygo. 
Wszyscy prawie niepiśmienni, wielu z 

nich ma za sobą bogatą przeszłość krymi- 
nalną. 

Siedzą spokojni 1 zrezygnowani. Nawet 
Łąk awanturujący się w więzieniu podczas 
przewożenia go do gmachu sądowego i sy- 
mulujący «warjata», Na odrażającej jego 
twarzy widnieje zły i jednocześnie przygłup» 
kowaty uśmiech, «Cząrna Mańka», młoda 
kobieta o ładnej dość, ale wymizerowanej 
twarzy uśmiecha, 

Przewo”niczący sprawdza generalja, w 
trakcie czego dowiadujemy się, że Gromo- 
bojewa w poprzedniej sprawie, t. zw. <partji 
Pysza» pozbawiona była praw stanu. _ 

Sąd, na mocy porozumienia się z proku; 
ratorem i obroną ustala mec, Mianowskiego 
w prawach powoda cywilnego na sumę 768 

— Napad rabunkowy. Około wsi Stra- 
cza pow. Święciańskiego 3 uzbrojonych w 
karabiny oraz rewolwery osobników dokot 
nało napadu rabunkowego na N. Sylberi 
szperka (Michaliszki gm. Worniańskiej), 
któremu zrabowali 15 zł, 

— Miły małżonek. Berta Granierowa 
(Tatarska 2) zameldowała iż mąż jej Fiszel 
Granier skradł jej ubranie 1 bižuterję warto- 
ści 290 dolarów i 500 zł. 

— Samobójstwo. Dn. 4 b.m. otruł się 
esencją octową Edward Dajde (Ofiarna 2), 
Desperata w stanie ciężkim pogotowie od- 
wiozło do szpitala św. Jakóba, 

— Podrzutki. Przed domem żłobka im. 
<Marji» znaleziono niemowię płci męskiej 
w wieku około 7 dni. Na kartce napisanot 
«nazwisko matki Bema». 

Jan Juchniewicz (Popławska 40) około 
swego mieszkania znalazł niemowię płci 
męskiej w wieku około 3 miesięcy. 

Podrzutków skierowano do przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

Wieczory muzyki Kameralnej 
Jak z komunikatów w dziale „Te- 

atr i Muzyka* naszym czytelnikom 
już wiadomo, w sobotę 6 b.m. punk- 
tualnie o g. 7730 w, w sali gimn. 
im. Lelewela (Mickiewicza 38) odbę- 
dzie się pierwszy wieczór z szeregu 
podobnych wieczorów, które będą 

Panny Marji w Krakowie. We śro- 
dę rano Kraków został poruszony 
wiadomością o zbrodniczei i boles- 
nej kradzieży, jakiej dokonano w no- 
cy w kościele Panny Маг. 

Ołtarz św. Teresy, doznającej spe 
cjalnej czci, został zbeszczeszczony 
przez świętokradców i odarty niemal 
doszczętnie z wotów, 

Służba kościelna, przyszedłszy o- 
koło godz. Ó-ej rano do świątyni 
zauważyła ogromny nieład na ołta- 
rzu św. Teresy, Powywracane Šwie- 
ce, kawałki szkła z porozbijanych ka- 
nonów, ziarnka rozsypanych korali, 
świadczyły o bezczelnej gospodarce 
złodzieja. 

Kradzieży dokonywał złodziej wy- 
trawny, dowodem czego jest, iż po- 
zostawił on wota mniej wartościowe, 
zabierając najdroższe. Ogółem 'skra- 
dzione trzy złote branzolety z ame- 
tystami, sześć srebrnych z kamienia. 
mi, ośm złotych fańcuszków, sześć 
srebrnych, trzy złote i trzy srebrne 
zegarki, trzynaście złotych pierścion- 
ków, wśród których znajdował się 
jeden z dużym brylantem, dwa złote 
sygnety, cztery pary kolczyków, dwa 
sznury bladych korali, dwa srebrne 
krzyże, broszkę złotą, dwa złote me- 
dale, serce złote i pozłacane i dewiz- 
kę złotą. 

Złodziej widocznie jeszcze nie za. 
dowolony z łupu, usiłował rozbić 
skarbonkę z ufiarami, jednakże nie 
zdołsł jej otworzyć. 

Złoczyńca prawdopodobnie dai 
się zamknąć w kościele i rano, po 
otwarciu bram wymknął się niepo- 
strzeżony, na żadnym bowiem z zam- 
ków nie stwierdzono prób włamania. 

Natychmiast po stwierdzeniu kra- 
dzieży, na miejsce przybyły władze, 
wszczynając energiczne śledztwo. 

d samego rana, tłumy wiernych 
przepełniały świątynię, ze zgrozą i 
oburzeniem przyglądając się spusto- 
szeniu dokonanemu zbrodniczą ręką, 

Nr 6 ks. Kuchta nie uniknął też nieproszo- 
nej wizyty. Kulczyński dowiedział się gdzieś, 
że ks, Kuchta posiada szczerozłoty krucyfiks, 
który pomalował na czarny kolor bojąc się 
by mu go Niemcy podczas okupacji nie 
skradli. Sprytni ztodz eje znaleźli moment 

wartošciowe oraz drobne przedmioty cenne, 

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

  

Przy ws dziale artystów opery p. 
уча Prof, Adama Ludwiga, p. 

Or"iestra zwiększona pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
NAD PROGRAM: «GWAŁTU! PALI SIĘ» — komedja w 2ch aktach. Ostatni seans o godz. 10 wiecz. 

KASA CZYNNA; w niedzieję i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 
Ze względu na znaczne koszta ceny biletów zwiększone; Parter — 80 gr., Balkon i Amfiteatr — 40 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz, 4-tej i w inne dnie o godz. 5-tej. 

WYNIKI WYBORÓW 
do zarządu Kasy Chorych m. Wilna. 
W myśl $ 57 Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki 

dnia 24 marca 1926 r. w sprawie przepisów wyborczych dla Kas Chorych, 
działających na podstawie Ustawy z dnia 19 maja- 1920 roku o obowiąz- 
kowem ubezpieczeniu na wypadek choroby, podaje się do wiadomo: 
mości ogółu następujący wynik wyborów do zarządu Kasy 
Chorych m. Wilna, przeprowadzonych na podstawie art. 66 i 68 Usta- 
wy z dn. 19 V. 1920 r. oraz $ 44 wzmiankowanych przepisów. 

ZOSTALI WYBRANI: 
A, Z grupy pracodawców. 

a) na członków p.p.: 

Fried Anatol, dyrektor banku; 
Korolec Józef, dyrektor T-wa Ubezp., 
Kruk Łazarz, przedsiębiorca. 

b) na ich zastępców p.p: 

Kawenoki Abram, inżynier, 
Lichtmacher Szymon, drukarz, 
Mitkiewicz Stanisław, adwokat. 

B. Z grupy ubezpieczonych. 

a) na członków pp. 

Bądzyński Wacław, lekarz, 
Gradowski Jan, urzędnik, 
Rabinowicz Chaim, buhalter, 
Rates Izaak, lekarz, 
Walicki Franciszek inżynier, 
Zasztowt Aleksander, budowniczy. 

b) na ich zastępców p.p.: 

Biszewski Edward, inżynier, 
Dubowski lzrael, nauczyciel, 
Epsztejn Rebeka, biuralistka, 
Godwod Józef, inżynier, 
Zeydler Kazimierz, bankowiec, 
Zerko Józef, dozorca. 

Wilno, dnia 5 listopada 1926 r. 

(=) Józef Korolec 
Przewodniczący Zarządu 
Kasy Chorych m. Wilna. 

Społecznej z 

Janiny Korsak-Targowskiej, p. Narkiewiczowej, 
Eugenjusza Rawskiego i innych. 
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Potrzebujemy zaraz 
DOMOW, 

FOLWARKOW, 
OŚRODKÓW, 

MIESZKAŃ, 
Do kupna, sprzedaży, dzierżawy 

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

atitiks © BEAZECEE 
OSZUKUJĘ: 

p książkowego, 

      

   

  

    

    

   

    

    

  

    

    

DOKTOR ochmistrzyn'ę = 
ogrodnika do majątku 

Į. ZELDOWICZ tylko wanótnychij, 
chor. WENERYCZ Biuro _ Rachunkowe 
NE, MOCZOPEC, | „St. Gąs'orowskiej. > SKORNE *| Mickiewicza 8. Zgła» 

od 10-1, od 5-8 w. | Szać się od l — 1. 
DOKTÓR 

Lleldowiozowa | Į PSK ASF 
KOBIECE, WENE. pokoj do wyr 
RYCZNE 1 chor, | najęcia. Dowiedz. się 
DRÓG pocz Witoldowa 13 m. 3 

prz. 12— 
ul.Mickiewicza 24 Daję korepetycję, 

tel. 277 udziela lekcji 
w. Zdr. Nr. 31. 

trancaskiego 
liczę niedrogo. 

. Akuszerka Dowiedzieć się 9—11 
W. Smiałowska rano i 2—4po połudnu. 
przyjmuje od godz. 9 Mickiewicza 42, m 11. 

do 19. Mickiewicza 
\ 46 т. 6 
WZP. Nr 63 

    

IĄNINO albo 
FORTEPIAN chcę 
kupić. Posredni* 

    

  

Geld wie Heu 
verdienen alle meine Reisende, die nur fleis- 
sig alle Ladengeschafte besuchen 2—3 sol- 
che Herren suche ich noch liir fort und 
Umgebung. Bedingung: la Reiseerfahrung 

sofortiger Antritt, 
Paul Zischka, (Hamburg 36). 
Patent - Preisschilderfabrik. 

  

Placówka Polska Męblowa 
TANIO. Zawalna 15. 

Posiąda salony mahoniowe, bammbu- 
sowe, szaty, kredensy, toalety, umy- 

walki i f. d. 
Oraz przyjmuje wszelkie obstalunki. 
Około 40 lat praktyki w zakresie 
meblowym. Z poważaniem Makowski 

kom w 4 
Szpitalna 7 m. 

Dr. Cz. Koneczny (w pobliżu Zamalus) : 
Choroby zębów, .chi, | 

| Jfezkanie 
Sztuczne zęby. Porce 

4 pok. z kuchnią do 

  

lanowe korony,  Mi- 
ckiewicza 11—8. Woj! 
skowym i urzędnikom 

  

  

zniżka. 
W. Z, P. 4503. 

  

kolejno urządzane co cztery tygodnie. 
Wykonawcami programów będą czo- 
łowe siły z grona profesorów Wi. 
leńskiego Konserwatorjum  Muzycz- 
nego. 

Z niezmiernie bogatej wszech- 
światowej twórczości muzyki kame- 
ralnej będą zaprodukowane dzieła, 
należące do  najwybitniejszych 
swym rodzaju, 
klasyków do najnowszych, w porząd- 
ku chronologicznym, z wyjątkiem 
Beetchovena, twórczości którego bę- 
dzie poświęcony wieczór, 
najbliższym do setnej rocznicy zgonu 
(26-go lutego 1927). 
czoru pierwszego ozdabiają nieśmier- 
telne arcydzieła Bacha, Haydna i Mo* 
zarta. 

zł, jako poszkodowanego. 20 maja 1925 r. 
Kulczyński z Gromobojewą dokonali kradzie: 
ży w mieszkaniu pana mecenasa. 

Akt oskarżenia. 
Po dopełnieniu formalności z uznaniem 

powodu cywilnego sędzia Jodzewicz odczy: 
tuje długi akt oskarżenia zredagowany przez 
podprokuratora Misiewicza. 

Akt oskarżenia mówi szczegółowo o 
szeregu kradzieży dokonanych przez człon: 
ków bandy w Койси 1924 roku i w począt: 
kach 1925. W konkluzji Łąk i Wiszniewski 
oskarżeni są o cztery kradzieże, Kulczyński 
1 Gromobojewa o jedenaście. 

Niezależnie od tego Kulczyńskiemu i 
Maciańskiemu akt ten zarzuca puszczania 
w obieg fałszywych banknotów 50—cio 
złotowych, pozostałym paserstwo. 

Wielka kradzież u Załkinda. 
Jedna z większych kradzieży dokona: 

na była przez członków bandy w sklepie 

skiego, 

w 

od najdawniejszych 

znajomy, 

w czasie 

Program wie złotowemi. 

—jak łaficuszki, zegarki i t. p. Gromoboje: 
wa i tu była wierną pomocnicą Kulczyń- 

Fałszywe banknoty. 
Pani Jadwiga Olszewiczowa przechoi 

dząc koło dworca zobaczyła jakiegoś męż- 
czyznę kupującego biżuterję. Wobec tego, 
że p. Olszewiczowa sama miała do sprzeda: 
nia pierścionek z brylantem zawiązała się 
rozmowa. Targ w targ nieznajomy zdradził 
chęć zapłacenia 255 zł. prosił jednak o prot 

j gdyż jak mówił nie ma 
na razie takiej sumy. Na drugi dzień nie: 

a był nim Maciański, 
w. towarzystwie jakiegoś kolejarza, który 
podając się za technika Dyr. Kolejowej, kin 
pił pierścionek płacąc Danknotami 

kiedy nie było nikogo i splądrowali miesz. <a 
kanie. Łupem irh_stało się: 42 bilety za. 
stawne Wil. Biku Ziemskiego, 'nne pap'e'y RAD 

] 

longatę do jutra, 

. Przy robieniu zakupów wyjaśniło się, 
że banknoty były fałszywe. Kolejarzem był 
nie kto inny jak Kulczyński, 

Załkinda (Wileńska 47), 
Złoczyńcy skorzystali z tego, że w głę: 

bi podwórza domu gdzie mieści się sklep 
jest żydowskie towarzystwo dobroczynne 
nieczynne w sobotę, 

Dostawszy się iam przy pomocy wytry- 
cha, wyłamali otwór w ścianie łączącej je: 
den z pokoi ze sklepem i tym otworem do: 
stali się do środka sklepu. 

Łupem złodziei stały się ubrania, palta, 
bielizna i inne rzeczy. Kasa ogniotrwała zo- 
stała rozpruta «rakiem», jednak do wnętrza 
jej złodzieje nie mogli się dobrać z racji 
drugiej Ścianki. 

Szary proszek, jaki znajdował się po. 
między dwoma ściankami boków kasy wy: 
sypując się przyczznił się do uwidocznienia 

śladów, ACE i kobiecego. Wskazuje to 
na udział Gromobojewoj. 

Czarny krzyżyk ks. Kuchty. 
Zamieszkały przy ul. Bernardyńskiej 

W poczuciu obowiązku krzewie- 
nia miłośnictwa pięknej muzyki w 
jaknajszerszych kołach społecznych, 
ofiarowują pracę swą ideową orga- 
nizatorowie, ożywieni nadzieją na 
poparcie ze strony muzykalnych od- 
łamów naszej publiczności. 

Nader niskie ceny miejsc, z któ- 
rych udziela się 50 proc. zniżki — 
młodzieży uczącej się i wojskowym 
szarž niższych, dostępnością swą 
nawet niezamożnym, powinny być 
zachętą do skorzystania ze sposob- 
ności usłyszenia najsłynniejszych dzieł 
muzyki kameralnej w artystycznem 
wykonaniu: 

Michał Józefowicz. 

  

celu, aby samemu wszystko zjeść. 
Mała panienka obawiała się strasz- 

Wyspa nie ziego Boni i nienawidziła go 
całą siłą swego małego serduszka. 
lle razy była niegrzeczną, matka jej 

W zeszycie szkolnym Napoleona 1 Miss Mary groziły, że oddadzą ją 
z r. 1788 w notatkach z kursu geo: Boni'emu, robiąc przy tem straszne 
grafji Abbe'Lacrona, ręką przyszłego Oczy, Gdy poraz pigrwszy Suzi po- 

Е RES SEE waj słyszała pewnego ranka imię «Boni», 
Em nołatki w zeszycie Šaknis, S które wspomniał ktoś podczas šnia- 

dania, zapytała z przerażeniem: <Kto 
L to jest Boni»? 

Pewnego r2zU, we wczesnem dzie- — To szatan!—krzyknęla wycho: 
cinstwie, Suzi Jonsohn—uslyszala od wawczyni, nie mogąc powstrzymać 
matki, że pudding nie będzie już nagłego porywu. 
odtąd podawany do obiadu. Suzi — O, miss Mary! — zawołała z 
rozpłakała się gorzko. wymówką pani Jonsohn, nie lubiąca 

— My littie darling — upomniala nieprzyzwoitych słów. 
czule matka. Betsi Brown i inne Lecz daddyj podpułkownik Jon- 

„dziewczynki również nie będą do- sohn, oderwał swój wzrok do ostat: 
stawały puddingu. Musimy cierpieć niego numeru „Morning Post“ i, u- 
i oszczędzać, Wszystkiemu winien derzając pięścią w stół, oznajmił ka- 
jest zły Boni, który dokucza kocha- iegorytznie, że miśs Mary ma najzu- 
nemu, staremu krajowi systemem pełniejszą rację: Boni istotnie jest uo- 
kontynentalnym. sobieniem przeklętego szatana! 

Suzi przez łzy zapytała, co to ża ' Mówiąc to, podpułkownik wy* 
system kontynentałny. Lecz pani Jon- trzeszczył oczy i dziwnie jakoś stra- 
sohn sama nie rozumiała tego do- szno przeciągnął literę d, w słowach 
statecznie. System kontynentalny przy- d. damnet—derit, 
brał w wyobraźni obraz czegoś po- Dopiero, gdy miss Suzi stała się 
dobnego do długiej, wstętnej żmii. już dużą panienką, niediuge przed u- 

Udając się wieczorem na spoczy- kończeniem siódmego roku życia, po- 
nek, Suzi, zgodnie ze wskazówkami wiedziano jej, że Boni nie jest to 
matki, zwróciła się z modlitwą do zwykłe imię lecz zmienio:e, tak samo, 
Lorda, by ratował jej ojczyznę przed jak zamiast Edward Brown, mówi się 
złym Boni, który odebrał od niej i Eddi. Dowiedziała się, że zły Boni 
ad Betsi Brown i od innych dziew- posiada inną nazwę, długą i trudną 
czynek angielskich smaczny pudding do zapamiętania: Napoleon Bonapar- 
—z migdałami, śliwkami i słodką te, i że jest Kingżorżem (tylko Kin: 
skórką bronzową — zapewne w tym g'iem poprawiła matka, uśmiechając 

MAREK AŁDANOW. 

» Swięta Helena, 
maleńka, 

raw Nanisjas Masklawios — Redaktor w/z Czesław Karwowski 

  

Badanie świadków. 
Po zaprzysiężeniu świadków rozpoczyna 

się kolejne badanie ich. W pierwszą kolej 
idą funkcjonarjusze urzędu śledczago. 

Dowiadujemy się dalszych szczegółów 
o osobach oskarżonych i poszczegó.nych 
kradzieżach, К ЕО 

+Stariks —Szwendrowski jak już mówili: 
śmy ober'paser—to były katorżanin kierujący 
wysyłaniem kradzionych ubrań do Warsza: 
wy, aby po przeszyciu ich mogły być sprze: 
dawane na prowincji. Znany też on jest 
pz handlarz dokumentami podrobione mi. 
ozatem był to doradca prawny w spra! 

wach złodziejskich. 
wiadkowie nie mówią rzeczy nowych, 

zatrzymują się tylko na poszczególnych kra: 
dzieżach i dochodzeniach w sprawie ich. 

Przesłuchiwanie świadków tiwa do 9 
m. 30 poczem przewodniczący ogłasza przer 
wę. Dziś dalszy ciąg sprawy. Т 

się) Francuzów, którzy mieszkają za 
morzem, jedzą żaby (shame!) chcą 
zniszczyć ukochaną starą ojczyznę 
Suzi i walczą nieuczciwie, jak praw 
dziwi Hunnowie, popełniając wszel- 
kie zbrodnie najstraszniejsze. 

Wkrótce potem podpułkownik 
jonsohn został zabity na wojnie 
przez złego Boni. Po pewnym czasie 
znów ukazywać się zaczęła przy o- 
biedzie legumina. Dorośli, czytając 

zety, mówili z ożywieniem, że zły 
oni ma się niedobrze, że Rosjanie 

biją go. Suzi natychmiast zaintereso- 
wała się, kto to są Rosjanie i dowie- 
działa się, nie bez uczucia strachu, 
lecz z pewnem zadowoleniem, że są 
to dobrzy ludzie, którzy mieszkają 
wśród śniegów z niedźwiedziami, ży” 
wią się świecami łojowemi, lecz ko- 
chają drogą, starą ojczyznę Suzi i nie 
lubią przeklętych Francuzów; a rosyj- 
ski król— Aleksander, daleki krewny 
Kingżorża, wraz ż hrabią rosyjskim, 
którego nazwiska ani wymówić nie 
można, ani żapamiętać, spalili stolicę 
swą Moskwę, chcąc zniszczyć Be: 
ni'ego, który się tam dostał, a wszyst. 
ko to robili dla przyjemności King- 
żorża, Suzi podobało się to bardzo. 

Codzień prawie, w ciągu dzieciń- 
stwa swego, słyszała miss Suzi a 
różnych zbrodniach Bonitego. Na- 
reszcie pewnego letniego poranku 
wpadł do domu młody kuzyn, praw- 
nik Edward Brown, promieniejący 
Szczęściem i udekorowany  licznemi 
orderami. Mówił szybko, radośnie i 
często powtarzał słowo Waterloo—a 
po kilku chwilach dom cały wiedział 

EAST KATES AKA STREET AAA 

  

ВЕНО А НЕЛЕ РО ЕИ ТНА pynajęcia Antokolska 117, 

NA RATY! ° ° o wynajęcia = 

Hurt! Detal! Licytacja. Foma WS 
AJTAŃ osobua dwa i trzy: 

R tar Dnia 13 listopada b. r. o godz. Dominikańska 8 m. 1. 
Odbi ik kompletne — e w | zę o Wejście frontowe. 

wódzki» przy ul. Wielkiej od- 
iofh1 CZĘŚCI SKŁADO WE. będzie si; licytacja ruchomości, za 

T+wo 

„Bloktrii Radjo-techniczne 

Spėldzielni Rolneį Kresowego 

ul. Zawalna Nr I, tel 

  

Rolnicy: 
którzy mają na sprzedaż 

Wilno, 

Wileńska 24 о 
pianina: 

sekwestrowanej za zaległe składki na 
rzecz Kasy Chorych, składającej się 
z różnych sprzętów domowych i 

  

z 
WAŻNE 

dla drobnyc+ kūp- 
ców! Mydło slne, 
Merkury, Schichtz, 
Seaster i inne w 
każdej najmniej. 

ilości po 

  

    
  

IE iziki głos 
(eunuchowy) usuwa radykalnie Zakł, 
Leczn. dla wszelkich zboczeń mowy 

S. Žylkiewicza, 
Warszawa, Chłodna 22. 

  

     
DEBLESSEM 

szej 
cenach fabrycznych 

Trocka 20. Wilno, 

gubiono książkę 
z wojskową, wyd. 

prez P. K, U. 
1898 

„a 
Wilno, rocznik 
na imię Michała 

Wasilewskiego, 

kartoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie .do 

Prospekty bezpłatnie w kanc. od 4-5 pp. 

  

  

gubioną kartę 
Z zwolnenia ną 

imię _Szmueja 
Szapiro wydaną przez 
P.K.U, Wilno w roku 
1924, zwrócić Lipów- 

ka Nr 18. 

Zw. Ziemian 

1—47. 

    

  

K. DĄBRO 

  

już o tem, że książe Wellington i 
kuzyn Eddi zwyciężyli złego Boni, 
zemśch- się za daddy i że, od tej 
chwili, nie należy się obawiać o losy 
kochanego starego kraju. Oprócz 
Eddi w zwycięstwie brali udział 
Niemcy — naród bardzo dobry, który 
odznacza się od Francuzów tem, że 
nie popełnia żadnych zbrodni i walczy 
uczciwie. Lecz Niemcy bardzo nie- 
wlele pomogli, naprawdę zaś zwy- 
cięstwo było dziełem kochanych, sta- 
rych znajomych Suzi, drogiego sta- 
rego księcia Wellingtona i ogromnie 
kochanego kużyna Eddi'ego. 

Potem losy Suzi i jej ródziny 
pogmatwały się dziwnie. W domu 
ich bywać zaczął nieładny i nieprzy- 
jemny wojskowy, z wystającą górną 
wargą i ostrym podbródkiem, sir 
Hudson Lowe. Ze szczegėlnem 
uszanowaniem zwracał się on do 
mistress Jonsohn i spędzał z nią 
długie wieczory. Zimą, tego samego 
roku w którym powrócił kuzyn Eddi, 
mistress Jonsohn rumieniąc się zlek- 
ka, oznajmiła Suzi i młodszej jej 
siostrze, że będą miały nowego 
daddy, gdyż mama ich wychodzi 
zamąż za sir -Hudsona. Miss Mary 
wyjaśniła dziewczynkom pod naj- 
większym sekretem, że sir Hudson 
nie pochodzi ze znakomitego rodu: 
że tak daleko mu do nich, jak im do 
księcia Norfolka,pierwszego para Anglji 
Lecz to nic nie szkodzi, gdyż sir Hud- 
son jest bardzo dobrym człowiekiem 
i sławnym generałem. Okazało się 
jednocześnie, że cała rodzina prze- 
niesie się bardzo daleko, na jakąś 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński 

Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmoniji. 

nieważnia się 
l J zgubione dnia 

25 X 1926 r. 
tymczasowe zaświad- 
czenie demobilizacji 
wydane przez P.K.U. 
Lida rocznik 1895, na 
imię Feliksa Trachie 
mowicza, zam. w 

ul. Lidzka 28. 
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wyspę Świętej Heleny, której guber- ganym przez gubernatora na czešė 
natorem ma zostać nowy daddy, komisarzy zagranicznych. Zauważyła 
okazało się również, że na wyspie ona odrazu, że hrabia de-Balmin był 
tej znajduje się już zły Boni, którego człowiekiem pięknym, o wiele piek- 
będą musieli strzedz i nie pozwolić niejszym od przedstawiciela Austrji, 
mu uciec i zabijać Anglików. Potem barona Stiirmera i francuskiego mar: 
długo — całe dwa i pół miesiąca kizą de-Mongenu. Ody murzyni wnieš+ 
jechali wszyscy morzem ogromnem Iį do sali kandelabry, miss Zuzanna, 
na wielkim statku z masztami i ar: z uczuciem ciekawości i wstrętu, o- 
matami, tak silnie kołysani, że wszys- czekiwała, iż Rosjanin wyrwie świecę 
cy. oprócz Suzi, chorowali — aż j zącznie ją jeść. Lecz de-Balmin nie 
wreszcie przybyli na wyspę Świętej zrobił tego. Miss Zuzannie wydało 
Heleny, do wielkiego domu Planta- się nawet, sądząc ż zachowania hra* 
tion House. Wspaniały kome iśliczny biego, iż jest to prawdziwy gentle- 
ogród, z niezwykle pięknemi mimo: man, a perfect gentleman. 
zami, bardzo podobały się Suzi. Po Podczas obiadu mówiono na prze: 
obejrzeniu mieszkania, zapytała па- mian po francusku i po angielsku. 
tychmiast, w jakim lochu zamknięty Rosjanin mówił bardzo dobrze po 
jest Boni i czy nie możnaby choć angielsku — akcentem z Oxford, jak 
zdaleka na niego popatrzeć, jeśli nie kuzyn Eddi. Miss Suzanna zauważyła 
jest to bardzo niebezpieczne. Lecz jednak odrazu, że wymowa de.Bal- 
okazałó się, ku «wielkiemu jej uspo- min'a trochę się różni od wymowy 
kojeniu, że Boni'ego niema tu wcale, kuzyna i Źke jest jakieś dziwne. Lecz 
że mieszka on gdzie indziej, w willi i to podobało się jej. Wydało się jej 
Longvood, bardzo daleko od Planta- również, że Rosjanin mówił po fran- 
tion House i że, prócz daddy, nikt cusku o wiele lepiej od markiza de: 
widzieć go nie będzie, ani zbliska Mongenu. Ten ostatni był jednak 
ani też zdaleka, , widocznie innego zdania i z pewną 

„Na wyspie Świętej Heleny Suzi, ironją słuchał czysto paryskiej mowy 
nieznacznie dla wszystkich, prócz niej swego rosyjskiego kolegi. 
samej, z małego dziecka wyrosła „na Jak zwykle, mówiono o generale 
śliczną dziewczynkę. Mówiono o niej, Bonaparte i © tych wszystkich ' nie- 

że jest piękną. Miała piętnaście lat przyjemnościach, które on nadal wy- 
i czasem nazywano ją już miss Zu: rządzał całemu Światu, a zwłaszcza 
zanną, gdy zakochał się w niej i pilnującym go komisarzom. Mongenu, 
oświadcz,ł o jej rękę przedstawiciel który jeszcze na emigracji w Ko: 
cesarza rosyjskiego na wyspie Św. blencji słynął jako skrajny reakcjoni- 
Heleny, hrabia Aleksander de Balmnin. sta, przypomniał sobis nowe fakty z 

Swego przyszłego mięża poznała młodości Korsykanina. 
Suzi poraz pierwszy na obiedzie, wy- 

« 

Drukarnia „Wydawniciwo Wilaėskis* Kwaszelno 23


