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Flołd Nieświeski. 
Na zamku Nieświeskim u tru- 

mny żołnierza, co z rodu najdu- 
mniejszych „królewiąt* kresowych 
pochodząc, swem bohaterstwem i 
śmiercią męczeńską  zadzierzgnął 
jakby węzeł przymierza pomiędzy 
tradycją tych starych rodów ma- 
gnackich, a nową Polską z krwi i 
poświęceń jej synów w łunach po- 
żarów wojny Światowej wyrosłej, 
odbyła się 25. X. uroczystość ucz- 
czenia tego bohaterstwa i poświę- 
cenia przez największego współ- 
czesnego jej bohatera. 

I oto z okazji tej uroczystości 
na tle wspaniałego zamczyska, pa- 

miętającego czasy odległej świe- 
tności, w komnatach iście królew- 

skich, u których z ram poczernia- 
łych wyzierały widma hardych i 

dumnych magnatów, jaśniejących 
cnotami obywatelskiemi i obciążo- 

nych zbrodniami prywaty i oso- 
bistych ambicji, odbyła się też in- 

na uroczystość, jakby obrzęd ek- 

spijacji za grzechy ze strony po- 

tomków tych rodów i ślubowanie 
służby ojczyźnie w ręce tego, któ- 

książe Eustachy Sapieha i w ciszy 
ogóinej począł czynić spowiedź z 
grzechów i prywat nietylko całego 
narodu ale przedewszystkiem swo- 
jej klasy oraz czynić w imieniu ca- 
łego ziemiaństwa akt wiary: 

„Gdyby wrócił z zaświatów je- 
den z dziadów lub pradziadów na- 
szych... obawiam się, mówił książe, 
że zakrył by oczy i zapłakał by 
nad upadkiem ducha naszego. 

«.Czyż w upojeniu spełnio- 
nych marzeń wszystkie warstwy 
społeczne nie były winne od- 
rzucić tarcia i sprzeczki wzajem- 
nej, poziome ambicje i mater- 
jalne pożądliwości, a zjednoczyć 
się w jednym bratnim wysiłku, 
w ugruntowaniu niepodległości 
i. mocarstwowej potęgi Ojczyzny. 
A tymczasem, czegośmy docze- 
kali? Jak niegdyś szlacheckie 
sejmy przedrozbiorowe Polski, 
zdemoralizowane przez prywatę, 
pozbawiwszy majestat królew- 
ski władzy i potęgi, sprowadziły 
upadek Polski i rozbiory, tak 
samo dzisiaj nowe warstwy spo- 

  

  
   

Przed Sesją Sejmową. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Posiedzenie Rady Gabinztowej, 
Wczoraj o godz. 5 po południu obradowała w Belwederze pod przewodnictwem Marszełka Pilsudskiego Rada Gabinetowa. 
Jak się dowiadujemy, obrady pozostają w związku z nadchodzącą sesją sejmową i taktyką rządu do ciał ustawodawczych, oraz ze spra- wami budżetowemi. 
Na naradzie miano omawiać szczegóły expose, jakie wygłosi na sobotniem pienarnem posiedzeniu Sejmu minister skarbu p. Czechowicz. 

Tak jak na Zachodzie. 

Ze sfer miarodajnych komunikują, iż po sobotniem posiedzeniu plenarnem obrady Sejmu będą odroczone na kilka tygodni, do czasu, dopóki sejmowa komisja budżetowa nie zaznajomi się dokładnie ze szczegółami budżetowemi. 
W kołach miarodajnych wskazują przytem, iż podobne precedensy istnieją w parlamentach państw zachodnich. 
Jednocześnie z komisją budżetową obradować będzie komisja m która zajęłaby się sprawami dekretów, jakie dotychczas rząd wydał. 

  

Zmiana na stanowiskach poselskich 
w Warszawie i Moskwie (?). 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie p. Kętrzyński, przeby- wający obecnie w Warszawie, wyjeżdża pierwszego listopada z powro- tem do Moskwy dla objęcia swego stanowiska. 
Jak się dowiadujemy p. Kętrzyński ma wkrótce przejść do dyspo- 

  

Firma istnieje od r. 1895 
С. NOZ, Niemiecka 19, bl 1, 
SPIESZCIE SIĘ! Na sezon zimowy mamy w wieikim wyborze rozmaite materjały; najnowszych deseni i kolorów na męskie i damskie palta, kostjumy i pokrycia. Wysokich gatunkow: sukna, bostony, kamgarny, krepy i wełny, weł- ny na suknie, welwety i szyfon Velur i wielki wybór pluszy oraz 

jedwabi w rozmaitych kolorach. 
Prosimy przekonać się! 

Sejm i Rząd. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

  1681 
Ceny niskie! 

Wiadomości polityczne. 
(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

Ceny niskie! 
  

Wielka narada gospodarcza. 
W nadchodzącą sobotę odbędzie 

się w Prezydjum Rady Ministrów 
wielka narada gospodarcza z udzia- 
łem kilkudziesięciu przedstawicieli 
życia gospodarczego. 

Na konferencji, której przewod- 
niczyć będzie p. wicepremier Bar- 
tel mają być poruszone między in- 
nemi następujące sprawy: 1) Obni- 
żenie cen i walka z drożyzną, 2) 
stabilizacja złotego, 3) badanie kosz- 
tów produkcji i wymiany, 4) na- 
wiązanie stałego kontaktu pomiędzy 
rządem a sferami gospodarczemi. 
Projekt rady finansowej. 
W Ministerstwie Skarbu opra- 

cowuje się obecnie projekt powo- 
łania do życia rady finansowej, 
poczem będzie on przesłany do 
Rady Ministrów. Członkowie rady, 

W dniu dzisiejszym ma być za” 
atwiona ostatecznie nominacja 
szefa kancelarji cywilnej Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej p. Cara na 
podsekretarza stanu w Min. Spra- 
wiedliwości oraz p. Dzięciołow* 
skiego na szefa kancelarji cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Dotychczasowy zastępca szefa 
kancelarji cywilnej p. Świtalski za- 
kończył w dniu wczorajszym urzę- 
dowanie i przechodzi na stanowi- 
sko dyrektora departamentu poli- 
tycznego w Min. Spr. Wewn. No- 
minacja następcy p. Switalskiego 
nie będzie jeszcze w najbliższych 
dniach definitywnie załatwiona. 

W Warszawie bawi obecnie ge- 
neralny dyrektor monopoli - jugo- 

ry jest obecnie jej najdoskonal- łeczne, które na gruzach szla- zycji i centrali Min. Spraw Zagran., albowiem następcą jego w Moskwie która ma się składać z 7 lub 8 o- a P. Todorycz w spra” 
szym wyobrazicielem. checkiej Polski objęły władzę ma zostać p. Patek, : sób, mają być mianowani przez Wie 5 a m kor:pensacyjnych = 

Odbył się jakby obrzęd na- ustawodawczą, snują dziś dalej Mówi się również, iż przewidziana jest zmiana na stanowisku po- Prezydenta Rzeczypospolitej. Muszą związku z dostawą surowca do 
I sz: h Ža : sła sowieckiego w Warszawie p. Wojkowa, którego miejsce zająłby jeden być oni ludźmi niezależnymi i nie- monopolu tytoniowego w olsce. 

wrócenia, powrót marnotrawnyc nić nieprzerwaną warcholstwa, z wybitnych dyplomatów sowieckich p. Jofje, związanymi żadnemi urzędami pań-  Dotychczasiwe kwoty komipensa- 

synów do pracy państwowej w 
i Wbrew tendencyjnym doniesieniom pewnej części A berlińskiej, stwowemi. i SO pe CREE za 

ojczyznie i składanie wyznania czystych ambicji i materjalnej dowiadujemy się, iż rokowania handlowe polsko-niemieckie postępują 
„ II. „za 

T wiary. pożądliwości. I z przerażeniem normalnie naprzód. Ostatno dało się zauważyć wśród członków delega- Echa AE Pr Kemme- S = z: ata z górą 2 
Akt hołdu Nieświeskiego. stoimy przed faktem, że jeżeli Cji niemieckiej pewne zrozumienie obopólnych interesów gospodarczych. W Mini PS ys.. razem S z wół : 

s ь : ; W komisji fizyczno-prawnej przystąpiono do dyskusji nad sprawą : Inisterstwie Skarbu odbyła wyniesie z górą 1 mlj. 362 tys. fr. pew 
: w chwili rozbiorów Polska Szla- — озлейеть obywateli niemieckich w Polsce. Dotychczas załatwiono wy- Się konferencja w sprawach, zwią- „szw. istnieją wić k > 

Niewielu bowiem z przedstawicieli checka doszła była do krańca 
ZZ у Ь 3 pensacje. * 

rodów magnackich czy wielkozie- 
miańskich poza nielicznymi wyjątka- 

mi, do których należał ks.Janusz Ra- 

dziwiłł brało udział w budowaniu 

Nowej Polski, Ogół arystokracji 
naszej i ogół ziemiaństwa wiel- 

kiego znalazł się w obozie, który 

hasłem swoim uczynił walkę z no- 

wym porządkiem rzeczy w Polsce, 

reprezentowanym przez Marszałka 

Piłsudskiego. 

Wszystkie też środki i zasoby 

materjalne i moralne rzucone zo- 
stały na szalę tej walki, A rezul- 

tatem tych wysiłków i tego popar- 

cia było opanowanie przez endecję 

do tego stopnia Sejmu i Życia 
całego w Polsce, że kraj zaczął 

się szybko toczyć ku przepaści. 

U podłoża tego sojuszu i tego 

poparcia okazanego przez obóz zie- 

miańskiej endecji w Polsce legły 

wej racji stanu ponad koło oso- 

*bistych interesów najbliższych, nie- 

zdolność zrozumienia tych koniecz- 

ności społecznych, do których za- 

liczyć wypadnie między innemi po- 
trzebę reformy rolnej i na tem tle 
/Pewnych ofiar. 

Sobkowstwo, ciasnota i prywa- 

ta, przenoszenie korzyści swego 
Stanu nad korzyść społeczną . całe- 

go narodu i państwa, warcholstwo 
i nieporozumione ambicje były 

motorem działania. 
* 

I oto jak w teatrum Wyspiań- 
skiego zgromadzone towarzystwo 
u grobu bohaterskiego potomka 
jednego z tych rodów rozpamięty- 

- waniem męczeńskiej ofiary dla tej 
Nowej Polski zostaje nastrojone, 
jakby na wyższy ton. Gdzieś z za- 
światów wionęło wielkością, szereg 
wielkich duchów zszedł i zaczęło 
się misterjum... 

Pozostał jeden z przedstawicieli 
najdumniejszych rodzin arystokra- 
cznych wielkiego ziemiaństwa, je- 

z tych, co osobiście przewo- 

 dził w zamachu przeciwko władzy 
Pierwszego Naczelniką Państwa, 

prywaty, walk partyjnych, nie- 

swego upadku i robiła wysiłek 
ku poprawie i otrzeźwieniu, to 
radośna zorza. zmartwychwsta- 
nia oświeciła Polskę zmoderni- 
zowaną i zdemokratyzowaną, 
ale idącą bez próby naprawy i 
w pełnem uśpieniu po tej sa- 
mej drodze rozprężenia, upad- 
ku moralnego i zguby, na 
jakiej się w chwili upadku 
Państwa dawna Polska ocknęła: 
W Semie Ustawodawczym odro- 
dzonej Polski przedstawiciele 
narodu, mimo pięknych haseł 
socjalnych, powodowani osobi- 
stą animozją i partyjnem zaśle- 
pieniem, obdarli majestat Rze- 
czypospolitej z powagi i władzy, 
zachowując wszystko dla siebię, 
dla swoich koterji i partji. 

Ale pod jednym względem 
« szczęśliwsi jesteśmy od naszych 

o słabej woli i pozbawiony 
autorytetu, wyrósł wśród nas 
samoczynnie autorytet, dążący 
do naprawy Rzeczypospolitej. 

Przez życie, poświęcone wy- 
zwoleniu Ojczyzny, przez goto- 
wość do czynu, przez stworze- 
nie wojska polskiego, przez zwy= 
cięski pochód na czele armji 
polskiej, przez wyzwolenie Ziem 
Wschodnich, i przez wzniesie- 
nie się ponad partje, koterje i 
warstwy społeczne, wreszcie 
przez silną wolę i pewność sie- 
bie, zdobyłeś sobie ten autory- 
tet, Panie Marszałku, a po usu- 
nięciu wszelkich innych autory- 
tetów, wziąłeś na swoje barki 
odpowiedzialność przed historją 
za przyszłość narodu polskiego. 
Rozpocząłeś walkę przeciw war- 
cholstwu, partyjności, prywacie 
i nieuczciwości, nie w imię in- 
teresów  partji społecznej albo 
dyktryny, a w imię dobra Rze» 
czypospolitej, które upatrujesz 
w stworzeniu silnej władzy pań- 
stwowej, na słusznych prawach 
opartej, 

My, ziemianie kresowi, wie« 

jazd obywateli niemieckich do Polski. | 
a 

Rosja Sowiecka wobec państw 
bałtyckich. 

(Telegram od własnego korespondenta). 
RYGA. W związku z niejednokrotnemi oświadczeniami rządów państw pałtyckich o dążeniach do ogólnej umowy gwarancyjnej z Rosją, przedstawiciele polityczni ZSSR w Rydze, Rewlu i Helsingforsie otrzy- mali polecenie, aby umowy zawarte odrębnie z każdem z państw bał- tyckich różniły się widocznie między sobą, przez co ZSSR zamanifestuje swe stanowisko wyłączające umowy wspólne z państwami bałtyckiemi. 
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rzymy Panie Marszałku, w Two- 
ją misję, wierzymy, że stoisz 
ponad poziomem ambicji, spo- 
rów i nienawiści, wieżymy, że 
Ojczyźnie samej służysz i słu- 
żyć możesz, i dlatego w miarę 
sił naszych, stajemy w zwar- 
tym szeregu, by poprzeć twoje 

* * 

Ale gdy czar pryśnie i wróci- 
my do dnia powszedniego, do sza- 
rego codziennego życia po tej spo- 
wiedzi z grzechów i tych ślubach 
czynionych, które zawsze na mo- 
ment czynią człowieka lepszym, 
czy te nastroje się utrzymają. 

cze usiłowania Marszałka? 
W zamierzeniach jego i dąże- 

niach ku mocarstwowej Polsce, ku 
uporządkowaniu jej wewnątrz, na- 
daniu jej spoistości i siły, leżą 
całkiem inne wytyczne, niż te, któ- 
re jako program ziemiański głosiło 
dotąd „Słowo*. 

Przedewszystkiem w wytycznych 
ku naprawie Rzeczypospolitej leży 
poprawienie struktury rolnej w kra- 
ju. czego bez przeprowadzenia re- 
formy rolnej w szerokich rozmia- 
rach uskutecznič się nie da. Czy 
ziemiaństwo tę konieczność pań- 
stwową i konieczność ofiar w tym 
kierunku zrozumiało? 

Albowiem nie chcielibyśmy przy- 
puszcząć, by motorem „kaptowa- 
nia przez ziemian tej siły politycz- 
nej, którą jest Marszałek Pilsud- 
ski* (określenie nie nasze— przyp. 
Red.) była nadzieja jedynie utrzy- 
mania się przy latyfundjach. 

Nadzieja zresztą zdaje się płon- 
na. Chcielibyśmy widzieć w tym 
hołdzie i akcesie pierwiastki ideal- 
niejsze i zapowiedź otrzeźwienia 
i zwróceńia na drogę poczynań 
państwowych. mrs, 

jeden za drugim. 

Hr. Jerzy Czapski mówił: 
- „póki jeszcze żyjemy, go- 

towi jesteśmy siły nasze, zdro- 
wie i życie nieść w ofierze 
Ojczyźnie, wierząc, że mocarst- 
wowa jej potęga, do której była 
doszła zą czasów wielkich kró- 
lów naszych, zostanie pod Two- 
jem przewodnictwem, Panie 
Marszałku, przywrócona*, 
A za nim składał akt wiary Ru- 

dolf Chołowiecki prezes Nieświes- 
kiego T-wa Rolniczego w słowach 
następujących: ‚ 

«+ „Wierząc niezłomnie, że Ty, 
Panie Marszałku, zrozumiałeś 
drogę po jakiej należy popro- 
wadzić Odrodzoną Najjaśniejszą 
Rzeczypospolitę do wiekowego 
utrwalenia Jej rozwoju i potęgi, 
wierzymy, że dobrze zasłużyć 
się możemy Ojczyźnie, stając u 
boku Twojego w Twej pracy. 
Życzymy Ci Panie Marszałku, 

szczerze i z głębi serca zdrowia, 
spokoju i sił. Szczęść Ci Boże, 
Panie Marszałku, w trudach ku 
chwale Ojczyzny. 

  T woki zasady" zal 

  

   
   

       ь " P, 
Prócz Ministra Skarbu w obradach 

tych wzięli udział prof. Krzyżanow- 
ski z Krakowa, wiceprezes Banku 
Polskiego d-r Młynarski oraz pos. 
Byrka. 

Stwierdzono, że na zasadzie zle- 
ceń prof. Kemmerera dokonane 
zostały zmiany statutu Banku Pol- 
skiego i wydane zostało rozporzą- 
dzenie o wycofaniu z obiegu bile- 
tów zdawkowych, pozatem przedy- 
skutowano w głównych zarysach 
sprawę stabilizacji złotego oraz zle- 
ceń odnoszących się do banków 
prywatnych i państwowych. 

W wyniku obrad postanowiono 
niektóre zlecenia prof. kemmerera 
wprowadzić w życie, zaś wobec in- 
nych zleceń, przy których powstają 
pewne objekcje z naszej strony, 
zachować sobie czas do ich prze- 
dyskutowania. 

Minister skarbu P. Czecho- 
wicz w rozmowie z naszym spra- 
wozdawcą oświadczył, iż. wska- 

polskie w Rzymie pertraktacje o 
skompensowanie dwóch tysięcy ki- 
logramów tytoniu włoskiego od 
monopolu włoskiego za odpowied* 
nią ilość węgla polskiego zostaną 
w najbliższym czasie sfinalizowane 
w Rzymie, dokąd wyjedzie dyrek- 
tor monopolu tytoniowego dr. 

Belza-Ostrowski. Monopol tytonio- 
wy ogłosił konkurs na dostawę su- 
rowców tureckich, mecedońskich, 
bułgarskich, amerykańskich i an- 
gielskich, w którym zastrzega przy 
równych warunkach dostawy pierw* 
szeństwo tym dostawcom, którzy 
przeprowadzą kompensację na to- 
wary polskie. 

© 
Przemysłowy podatek obrotowy 

od hurtowników ma być obniżony 
z dniem 1 stycznia 1927 r. z 2=ch 
proc. na 1 proc. 

Zniżka ta jednak wedle zamie- 
rzeń Ministerwa Skarbu dotyczyć 
ma jedynie tych podatników, którzy 

Е 
4 zówki prof. Kemmerera uważa prowadzić będą księgi handlowe. 

interesa klasowe i niezdolność dziadów. Podczas gdy wówczas usiłowanie", Czy ziemiaństwo całe zechce za niezwykle cenne i ma zamiar в : ы 
wzniesienia się do wyžyn pafistwo- na tronie polskim był człowiek A później wstawali magnaci POPrzeć wszystkie państwowotwór- w najbliższym czasie ogłosić je rzybył wczoraj do Warszawy publicznie drukiem. 

Po inspekcji min. Staniewi- 
cza na Wołyniu. 

Min. Reform rolnych p. Stanie- 
wicz odbył ostatnio 3-dniową pod- 
róż inspekcyjną po Wołyniu, gdzie 
zwiedził szereg nowopowstałych o0- 
sad wojskowych i cywilnych i za- 
poznał się z potrzebami miejsco- 
wej ludności rolniczej. 

Między innemi pan Staniewicz 
zwiedził okolice Dubna, Sarn i 
Równego. Pozatem p. Minister Od- 
był w Równem inspekcję powiato- 
wego urzędu ziemskiego, zwiedził 
w Dubnie kolonie czeskie, w Krze- 
mieńcu tutejsze liceum, wreszcie 
odbył w Łucku konferencję z udzia- 
łem wojewody wołyńskiego p. Me- 
cha i prezesa tutejszego oddziału 
Banku Państwowego w sprawie po- 
wołania do życia w najbliższym 
czasie oddziału Banku Rolnego w 
Łucku. 

Inspekcja wybrzeży Wisły. 
Dnia 16 b. m. p. minister ro- 

bót publicznych inż. Moraczewski 
w towarzystwie inż. Prokopowicza, 
dyrektora departamentu wodnego, 
inż. Zaczka — naczelnika Wydziału, 
oraz K. Rodowicza — kierownika 
Dyrekcji Dróg Wodnych w War- 
szawie, dokonał inspekcyjnego ob- 
jazdu Wisły. 

kielecki Manteuffeul i był przyjęty 
przez p. ministra spraw wewnętrz* 
nych Składkowskiego. (Pat.). 

© 
Komisja administracji gospodar= 

czej Rady Prawniczej po obradach 
odbytych w dniach 19, 23, 25 bm. 
wydała opinję o projekcie rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej o ustanowieniu tymczasowego 
urzędu komisarza rządowego. (Pat) 

Dn. 27 bm. o godz. 12 w po” 
łudnie bawiący w Warszawie Pp. 
Henryk de Monfort, korespondent 
dziennika „Matin* był przyjęty w 
Ministersiwie Sprawiedliwości przez 
podsekretarza stanu Juljana Sien- 
nickiego. : 

P. de Monfort poruszył dane, 
dotyczące więźniów politycznych 
oraz ogólnych zasad traktowania 
więźniów i stosunku władz wię= 
ziennych do osadzonych w więzie- 
niach polskich. Podsekretarz Stanu 
Siennicki wyjaśnił powyższe kwe- 
stje podkreślając humanitarny sto- 
sunek władz więziennych do wszyst- 
kich kaiegoryj więżniów, oraz za- 
kres ulg, z których korzystają 
więźniowie polityczni. P. de Mon- 
fort, żegnając p. wice-ministra Sien- 
nickiego, podziękował za wyczer- 
pujące informacje, który zamierza 
wykorzystać w prasie paryskiej. 

(Pat), 

rowadzone przez poselstwo | 

w Sprawach urzędowych wojewoda 
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Uroczystość W Towarzyctwie Pr 
jcół Polski w Paru 

Z okazji otwarcia w Paryżu no- 

wej sekcji studjów o Polsce, po- 

wstającej z inicjatywy sekretarki 

generalnej stowarzyszenia Amis de 

Pologne p. Roze Bailly i p. Stefa- 

na Aubac, stowarzyszenie wydało 

dn. 27 b. m. obiad dla uczczenia 

swego prezesa ministra Louis Ma- 

rina i wiceprezesa p. Roberta Ser- 

raut. г 
Na obiedzie obecni byli człon- 

kowie ambasady polskiej z radcą 

p. Arciszewskim na czele, b. szef 

wydziału prasowego M. S. Z. mi- 

nister pełnomocny Targowski oraz 

wybitni przedstawiciele Świata par- 

lamentarnego i politycznego. 

fiSzereg przemówień rozpoczął 

deputowany  Serraut podkreślając 

znaczenie nowej sekcji powsta- 

jącej w chwili, gdy Polska wstępu- 

je na nowe tory polityczne formu- 

jąc dzięki szeregowi sojuszów blok 

80 miljonowy, dążący wspólnie z 

Francją do utrwalenia pokoju w 

Europie. 
W odpowiedzi zabrał głos p. 

minister pełnomocny Targowski, 

który po oddaniu hołdu dzialal- 

nošci stowarzyszenia Amis de 

Pologne pod wysokim protekto- 

ratem p. Louis Marin, przyjacie- 

la Poincarego, zobrazował rolę 
Marszałka Piłsudskiego w wy- 

dkach dziejowych, nazwawszy 
ją historyczną, gdyż Marszałek 

Piłsudski ustalił równowagę mię- 

dzy władzą wykonawczą i pra- 

wodawczą, wywołując w całym 

kraju odrodzenie moralne i gos- 
podarcze. 

Następnie mówca podkreślił, 

znaczenie wyboru prezydenta Moś- 

cickiego, ktorego obecność na naj- 

wyższym urzędzie w kraju oznacza 

nieustanną pieczę nad wszystkiemi 

zagadnieniami, mającemi styczność 

z dźwignięciem życia gospodarcze- 

go i finansowego państwa. Dalej 

mówca położył nacisk na koniecz- 

ność zrozumienia przez opinję pub- 

liczną Francji prawdziwej roli Mar- 

szałka Piłsudskiego, który zdecy- 

dowanie odrzuca myśl o dyktatu- 

rze, szanując Święcie wolność w 

pojeciu deklaracji praw człowieka 

i obywatela i pragnąc, by podobne 

pojęcie utrwaliło się w Polsce, ja- 

ko państwie szczerze i prawdziwie 

demokratycznem, P, Targowski za: 

kończył toastem na cześć p. Louis 

Marin oraz pomyślność coraz wię- 
kszą Francji nieśmiertelnej sojusz- 

niczki Polski. 
* Z kolei zabrał głos radca Arci- 

szewski, jako charge d'affaires w 
"nieobecności ambasadora Chła- 
powskiego. Mówca podnosił zasłu- 

oddane przez stowarzyszenie 
Amis de Pologne na polu pozna- 

nia się obu narodów, a szczególnie 
dzięki wydatnej jego działalności w 

środowiskach młodzieży, która w 
) ch obywatelach utwierdza 
głębokie poczucie nierozerwalnej 

łączności z Polską. 
Mówca scharakteryzował następ- 

nie główne momenty w polityce 
zagranicznej Polski, kładąc nacisk 

na uzyskanie miejsca w Radzie Li- 

gi Narodów, które to miejsce jej 

się słusznie należało. Przemówienie 

zakończył p. Arciszewski toastem 

na rzecz dalszej pracy stowarzysze- 
nia Amis de Pologne. 

Ostatni przemawiał p. Louis 
Marin, kreśląc dzieje tworzenia się 

stowarzyszenia, którego położenie 

zawdzięczać należy przedewszyst- 

kiem niesłychanym wysiłkom p. 

Roze Bailly oddającą cały swój czas 
na wysiłki w kierunku zbliżenia 

c 
8 

Jak być dowcipnym? 
W dzisiejszych smutnych cza- 

sach o dobry dowcip równie tru- 
dno jak o pożyczkę bezprocentową. 
Wszystkie facecje, anegdoty i fra- 

szki zużyte zostały w różnych 
warjantach przez małohumorysty- 
czne pisma i nie wywołują Spo- 
dziewanego efektu. 

Na pytanie: 
— A to pan zna?, zagadnięty 

pośpiesznie odpowiada: 
че Znam, znam, a jakže,—nie 

czekając na trešč „kawalu“, gdyż 
zgóry jest pewny, że usłyszy po- 
raz czwarty historyjkę o teściowej, 

| która w chwili nudów letniskowych 
obiecała pół życia oddać za gra- 

mofon a pomysłowy zięć przysłał 
jej nazajutrz dwa gramofony, albo 

jakąś anegdotkę o nocy poślubnej 
lub jeszcze coś innego a w tym 
samym rodzaju. 

Takie uprzedzanie faktu, odbie- 
ranie człowiekowi przyjemności za- 
bawienia bliźniego, może do pasji 
doprowadzić osobę, pragnącą bez- 
interesownie rozweselić znajomego. 

_. Jest przecież gorszy , gatunek 
słuchaczów. 

Opowiesz takiemu cymbałowi 
świetną facecję (inny skonałby ze 
śmiechu) i czekasz na skutek, na 
uśmiech choćby. 

francusko-polskiego i mającej wiele 

wiernych pomocników w osobach 

szeregu kobiet polskich. P. Bailly 

mówił Louis Marin, oddaje się tej 

sprawie z tą samą energją, 2 jaką 

niegdyś kobieta polska broniła tra- 

dycyj narodowych i wolności. 

Złożywszy hołd wytrwałości lu- 

du polskiego, który dzięki miłości 

Ojczyzny przetrwał długie lata nie- 

woli, mówca zakończył toastem na 

cześć kobiety polskiej, wiernej 

strażniczki ogniska domowego. 

Na zakończenie p. Roze Bailly 

odczytała przyjęty hucznemi oklas- 

kami obecnych telegram z wyra- 

zami hołdu i gorącemi wyraza- 

mi wszelkiej pomyślności wysła- 

ny na imię prezydenta Mości- 
ckiego. (Pat.). 

Z ZAGRANICY. 
Niezadowolenie ze Stresemana. 

LONDYN. (Pat.) „Daily Tele- 
graph“ donosi z Waszyngtonu, że 

niektóre punkty wygłoszonego O- 

statnio przez Stresemana przemó- 

wienia, a mianowicie ustęp, w któ- 

rym minister wypowiedział się na 

korzyść ekonomicznego związku 

paneuropejskiego, wywołały w tam- 

tejszych kołach oficjalnych duże 

niezadowolenie. 

Votum zaufania dla rządu cze- 
cho-słowackiego. 

PRAGA. (Pat.) Na plenarnem 

posiedzeniu Senatu przyjęto 13 
głosami przeciwko 56 program 

rządowy, Oraz aprobowano expose 
ministra finansów i oświadczenie 

ministra obrony narodowej, doty- 

czące bieżących spraw wojskowych. 

Jeszcze w sprawie gen. Gaydy. 

PRAGA. (Pat.) Odpowiadając 

na interpelację minister obrony 

narodowej Udrżal powtórzył znaną 

opinję w sprawie gen. Gaydy i 

stwierdził, że sprawy sądowej wy- 

toczyć nie było można. 
Dla tego też w dniu 7 paździer- 

nika wszczęto dochodzenia dyscy- 

plinarne. 
Zebrane materjały potwierdzają 

wniesione oskarżenie i wysuwają 

szereg nowych zarzutów. Minister 

radzi zaczekać na wyniki docho- 

dzenia. Senat przyjął oświadczenie 
ministra do wiadomości. 

Wartość pieniądza czeskiego. 

PRAGA. (Pat.) Na posiedzeniu 

senackiej komisji budżetowej mi- 

nister finansów Englich stwierdził 

z naciskiem, że korona czeska 

stoi obecnie bardzo mocno. 

Wysokość rezerw jest teraz tak 

wielka, jak jeszcze nigdy i w osta- 

tnich miesiącach ciągle wzrasta. 

Aresztowanie zastępcy prawnego 

ks. Cyryla Koburgskiego. 

PRAGA. (Pat.) Aresztowanie w 

Pradze zastępcy prawnego ks. Cy- 

ryla Koburgskiego, adwokata dr. 

Eislera, przybrało rozmiary skan- 

dalu. Jak słychać do sprawy tej 

mają być wmieszane nietylko po- 
ważne osobistości, lecz także i stron- 
nictwa polityczne. 

Dzienniki donoszą, że z olbrzy- 

miego spadku po ks. Cyrylu dr. 

Eisler wydawał wielkie sumy na 

przyjmowanie urzędników i policji. 

Dekoracja attache polskiego. 

RYGA, (tel. wł.) Attache woj- 
skowy Polski w Rydze kpt. Tom- 

czuk został udekorowany orderem 
„Laczplesis“. 

Przyp. Red. Kpt. Franciszek 
Tomczuk znany jest 'dobrze Wilnu, 

jako jeden z najwybitniejszych oii- 
cerów 6 p. p. Leg. 

— A ten nic, stoi jak słup i 

mruga. Zniecierpliwiony  powta- 

rzasz mu dowcip, samą pointę. 

Gość namyśla się długo, roztro- 
pnie i poważnie pyta: 

— No, i co dalej? 

Są to ludzie gruboskórni i nie 
warto utrzymywać z nimi bliższych 
stosunków. 

Istnieje wreszcie jeszcze jeden 
typ odbiorcy anegdotek, istna pla- 

ga ludzi, którzy chcą komuś coś 

dowcipnego powiedzieć. Ten Śmie- 

je się zanim doczeka się końca o- 

powieści. Ledwie zacząć z nim: 

— Zna pan tę anegdotę? 

— Nie,—odpowiada i śmieje się. 
— Więc niech pan posłucha: 

na pokładzie okrętu znajdują się 
Anglik i Amerykanin. W. chwili 
nudów założyli się, kto z nich po- 
wie większą blagę... 

— Ha, ha, ha, 
kapitalne. 

Spoglądasz z politowaniem na 
trzęsącego się ze Śmiechu jego- 
mościa i czekasz aż się dosyta na- 
chichocze. Ale ten się nie męczy. 

— Większą blagę? Pyszny za- 
kład, słowo daje, haha ha, cieka- 
wym, kto wygra, ha, ha, ha... 

— Panie... 
— No, słucham, słucham, ale to 

pyszny zakład, słowo daję... 
Poczciwiec ociera  chusteczką 

łzy, które wystąpiły mu w oczach 

większą blagę, 

Przyjęcie wniosku min. Sokala. 
PARYŻ. (Pat.). Obradująca w Paryżu nad sprawami rozbrojenia 

komisja mieszana Ligi Narodów przyięła po długiej dyskusji wniosek 

polski, przedstawiony przez min. Sokała. Obrady komisji zostały za- 

kończone. Minister Sokal odjechał do Genewy. 

Moskwa nalega. 
(Telegr. od własnego korespondenta.) 

RYGA. Przedstawiciel polityczny Sowietów w Estonii Pietrowski 

odwiedził ministra spraw zagranicznych Akela, przyczem wyraził życze- 

nie jaknajszybszego podjęcia przerwanych rokowań w Sprawie paktu. 

Gdyby to nie nastąpiło rząd sowiecki nie mógłby się, zdaniem Pietrow- 

skiego oprzeć wrażeniu, że Estonja 

Zakończenie prac komisji rozbrojenia. 
PARYŻ, (Pat.) Mieszana komisja Ligi Narodów dla spraw rozbro- 

jenia zakończyła pracę. Rzeczoznawcy techniczni orzekli, że z pewnemi 

zastrzeżeniami mogłaby być zaprowadzona międzynarodowa kontrola 

nad fabrykacją materjałów wojennych oraz, że byłoby też możliwe skła- 

danie przez rządy podpisane pod międzynarodową konwencją rozbroje- 

niową jednolitego typu sprawozdań o wydatkach na obronę narodową. 

Komisja postanowiła zalecić branie pod uwągę petencjonalnych 

zdolności ekonomicznych krajów, gdy nadejdzie chwila przedstawiania 

przez poszczególne państwa konkretnych propozycyj co do ogranicze- 

nia zbrojeń. 

zwleka z finalizowaniem układów. 

Wreszcie komisja rozpatrywała warunki ekonomiczne zdolne sprzy- 

jać rozbrojeniu regjonalnemu. 

Wyniki kongresu paneuropejskiego. 
WIEDEN. (Pat). W rezultacie obrad kongresu paneuropejskiego w 

Wiedniu powołaną została do życia mieszana. komisja, złożona z wybit- 

nych osobistości ze Świata gospodarczego, która przyjęła na siebie za- 

danie studjowania zagadnień gospodarczych paneuropy. 

Unja paneuropejska urządziła również biuro gospodarcze w Bruk- 

seli, która ma zająć się technicznem przygotowaniem do paneuropejskiej 

unji celnej. 

  

Zgon Marjana Dubieckiego. 
Ostatniego członka Rządu Narodowego z r. 1863. 

W niedzielę ubiegłą w Krako- 

wie zmarł po długich cierpieniach 

ś.p. Marjan Karol Dubiecki, ostat- 

ni z członków Rządu Narodowego 

powstania 1863 roku, nieodstępny 

współpracownik Naczelnika Ro- 

mualda Traugutta i jego druh ser- 

deczny. 
Ś.p. Marjan Dubiecki, syn Lud- 

wika i Anny ze Sławków, urodził 

się w 1838 w Zasławiu w pow. 

staro-konstatynowskim na Woły- 

niu. Studja wyższe odbywał na wy- 

działach historyczno-filologicznych 

uniwersytetów w Charkowie i Ki- 

jowie. Niebawem za działalność 

patrjotyczną Śród młodzieży pol- 

skiej wywieziony zostaje do Wiat- 

ki, a potem do Tambowa, skąd 

zwolniono go dopiero w roku 1862. 

Skoro wrócił do kraju, natrafił za- 

raz na energiczne przygotowania 

do powstania. Natychmiast nawią- 

zał kontakt z władzami powstań- 

czemi i został łącznikiem między 

władzami powstańczemi fa Rusi a 

Rządem Narodowym. 
W tym charakterze udaje się w 

maju 1863 r. do Warszawy i po- 

zostaje przy boku dyktatora. Dnia 

10 kwietnia 1864 r. aresztowany 

zostaje wraz z Romualdem Trau- 

guttem, w jego mieszkaniu przy 

ul. Smolnej 5. Za działalność po- 

wstańczą Ś. p. Marjan  Dubiecki, 

jako sekretarz Rządu Narodowego 

skazany jest na śmierć wraz z pię- 

cioma członkami rządu. Karę 

śmierci zamieniono mu jednak na 

długoletnią katorgę. Dnia 10 sierp- 

nia 1864 roku wywieziono go do 

Dauzji Nerczyńskiej. W roku 1885 

powraca do kraju, do Krakowa i 

oddaje się pracy pedagogicznej, 

oraz naukowej. 
Jako owoc tej pracy pozostawił 

po sobie szereg cennych dzieł: 

„Kudak, twierdza kresowa*, nagro- 

dzone przez Akademję w 1879 ro- 

ku „Pole bitwy u Złotych Wód', 

„Rys dziejów najnowszych”, „Hi- 

storja Literatury Polskiej" i t. d. 

pod wpływem wesołości i zamie- 

nia się cały w słuch. 

Ciągniesz więc po przerwie swą 

opowieść dalej: 
„Niech pan zaczyna, mówi A- 

merykanin*. Proszę, to pan wystą- 

pił z inicjatywą, —odpowiada grzecz- 

nie Anglik—panu więc należy się 

pierwszeństwo"... 
— Ha, ha, ha... | 
— Czego pan się Śmieje? —py- 

tasź poirytowany. 
— Bo wyobrażam sobie, ha, 

ha, ha, widzę ich, jak się certują 

między sobą. Oj, pęknę ze śmie- 

chu. Okręt się kołysze, a oni 

prawią sobie grzeczności: taki chu- 

dy Anglik i gruby Amerykanin w 

czarnych rogowych okularach, pa- 

radne, wspaniała scenka, słowo 

daję. 
— Ale niechże pan słucha, co 

dalej było, — wołasz zniecierpli- 

wiony. я 

— Słucham, słucham, Odpo- 

wiada, ocierając z oblicza nową 

falę łez. 
„Więc dobrze, rzecze Ameryka- 

nin. zaczynam: był sobie w Ame- 

ryce pewien dżentelmen”... „Dzię- 

kuję, wygrał pan zakład” —kłania 

się Anglik. 
— Ha, ha. ha. 

knąć można. 
Jegomość pokłada się wprost 

ze Śmiechu, czemu przygiądasz się 
z zadowoleniem. 

Cudowne, pę- 

oraz Świetnie ujmujące powstanie 

1863 r. i ludzi biorących w niem 

udział: „Romuaid Traugutt i jego 

dyktatura podczas powstania sty- 
czniowego' wydana w Kijowie w 
1912 r. oraz „Echa z powstania 
styczniowego” wydane w Zamościu 
w 1922 r. i wiele innych. 

Śmierć zabrała ostatniego 2 
tych, którzy w chwilach najcięž- 
szych dla narodu nie ulękli się 
wrogiej przemocy i po bohatersku 
wiedli naród ku wolności. 

Ś. p. Marjan Dubiecki był tym 
który z największym zaparciem się 
siebie i ofiarnością wszystkie swe 
siły w owych tragicznych momen- 
tach ofiarował Ojczyźnie. 

Cześć jego pamięci! 
* 

S.p. M. Dubiecki zostawił notatkę 
pisańą jeszcze w roku 1921, wktó- 

rej prosi o jaknajskromniejszy po- 
grzeb. Pragnie on być pochowany 
w pobliżu grobu gen. Różyckiego. 

W końcu ś. p. Dubiecki wyraża 
życzenie, aby ludzie dobrej woli, 

kfórzyby zamierzali składać kwiaty 

i wieńce na jego trumnie 'zechcieli 
zaniechać tego i pieniądze przezna- 
czone na ten cel ofiarowali na to- 
warzystwo szkoły ludowej. 

Nad trumną Ś. p. Marjana Du- 
bieckiego. й 

Wojewoda krakowski otrzymal 

zawiadomienie, że pogrzeb ostat- 

niegu członka rządu Narodowego 

ś. p. Marjana Dubieckiego odbędzie 
się na koszt państwa. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 

polecił wojewodzie krakowskiemu 

Darowskiemu wyrazić rodzinie Ś. p. 

Marjana _Dubieckiego głębokie 

współczucie i żal. P. wojewoda Da- 

rowski złożył na tcumnieś. p. Du- 

bieckiego wieniec z szarfami o 

barwach państwowych i z napisem: 

„Ostatniemu członkowi Rządu Na- 

rodowego ś. p. Majanowi Dubiec- 

kiemu od reprezentanta Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

„Swoją drogą zrozumiał poin- 
tę,—myślisz życzliwie, inteligentny 

umysł, choć nie wyglądał zrazu 

na takiego". 

Upływa minuta, w czasie której 

rozbawiony twym dowcipem  słu- 

chacz zaczyna powoli się uspaka- 

jać i uciszać. Jeszcze parę głębo- 

kich westchnień: 

— A tom się uśmiał, —i rap- 

tem pada nieoczekiwane jąk pio- 

run pytanie: 

— No, i co dalej? 

Robi ci się zimno: 
— Jak to: co dalej? 
— Pytam się, co było dalej? 

Co na to oddowiedział Anglikowi 

Amerykanin? 
Życzliwy nastrój dla inteligen- 

cji słuchacza pryska i zwolną za- 

mienia się w gniew. 
-— To obojętne, —mówisz chłod- 

no, anegdotka skończona. 
— już? Skończona?... Jakże to? 
— Tak, zwyczajnie, kropka, i 

basta... 
— No, dobrze, dobrze, kropka, 

ale przecież tamten musiał mu coś 

odpowiedzieć? 
— Kto komu? 
— Amerykanin Anglikowi. 

— Może i odpowiedział, lecz 

to już nie gra roli... 
Wesołego słuchacza ogarnia co- 

raz większe zdumienie. 
— W takim razie, powiada, nie 

Toasty w Wieświeżi. 
Mowa Ordynata Albrechta 

Radziwiłła. 

Witam cię, Panie Marszałku, oto 

w tych murach, w których przed 

150 laty Książe Radziwiłł Panie 

Kochanku przyjmował w wolnej 

Ojczyźnie ostatniego Króla Polskie- 

go. Dziś szczęśtiwy jestem, że na 

mnie wypadła ta kolej, iż w tychże 

murach po długoletniej niewoli w 

Ojczyźnie wskrzeszonej mogę po- 

dejmować Pierwszego Marszałka 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Pol- 

skiej, a tak dawno oczekiwanego 

tu pośród nas — kresowców. 
Tyś, Panie Marszałku, stworzył 

pierwsze kadry Wojska Polskiego 

i z nich powstała Armia, która nam 

wywalczyła Polskę — Wolnę i Nie- 

podległą, więc mamy Ojczyznę, ma- 

my nasz dom, lecz fundamenta jego 

były ciągle niszczone i psute przez 

najróżniejsze partje polityczne, któ- 

re widziały tylko swoje partyjne, 

demagogiczne ja, a 0 Polskę mniej 

dbały. I dziś czekamy i wierzymy 

w to lepsze jutro, i wierzymy w 

to, iż Ty Panie Marszałku, z na- 

szej Ojczyzny zrobisz mocarstwo, i 

szczęść Ci Boże w tem tak trud- 

nem zadaniu. W imieniu swojem i 

całej swej rodziny chciałbym Panu 

Marszałkowi jaknajserdeczniej po- 

dziękować, iż dziś, kiedy każda 
minuta jest tak drogą, jednakowoż 

Pan Marszałek przyjechał tu 050- 

biście by  udesorować krzyżem 

Virtuti Militari IV klasy swego ex 

adjutanta, Stanisława Radziwiłła, 

który spełnił swój twardy obowią- 

zek żołnierski, oddając Ojczyźnie 

życie. A teraz kończąc wnoszę to- 

ast na cześć Pana Marszałka: 
„Niech nam żyje”! 

Mowa Janusza Radzi- 
wiłła Ordynata na Ołyce. 

Panie Marszałku! 

Przybyłeś do Nieświeża na rzad- 

ką i niezwykłą uroczystość rodzin- 

ną, nie pozbawioną jednak szersze- 

go a przedewszystkiem głębszego 

znaczenia. 

Rówieśnik i najbliższy przyja= 

ciel Stanisława Radziwiłła, najży- 

wiej może odczuwam rzewny smu- 

tek tego obchodu, odczuwam jed- 

nak i krzepiącą siłę, która żywem 

źródłem bije z tej trumny, martwe 

już tylko kryjącej szczątki. 

Sam, Panie Marszałku, poto- 

mek starego i zasłużonego rodu, 

świetną a nieprzerwaną nicią tra- 

dycji złączonego z tym krajem, w 

przykładach przeszłości czerpałeś 

natchnienie, które ci pozwoliło spi- 

žowym rylcem niepowszednią Wy- 

żłobić kartę w historji swego Na- 

rodu. 
Tę piękną spuściznę przekażesz 

kiedyś dwom swoim córeczkom, 

które pod czułą opieką Matki u 

u boku wielkiego Ojca uczą się 

łączyć cześć dla przeszłości Z du- 

chem zdrowego i koniecznego po- 

stępu. 
W imię tych tradycji, łączących 

Rodzinę z Narodem, wiążących 

przeszłość z przyszłością, a uzasad- 

niających ze słuszną dumą doko- 

nanych czynów nadzieję świetnej 

przyszłości, wznoszę zdrowie Ro- 
dziny Pana Marszałka. 

Niech żyje! 

Fragmenty przemówienia 
Marszałka Piłsudskiego. 

„Stare zamczysko mówi nam 

jak śmierć i życie splątały się z 

sobą w pracy: nad temi murami... 

Miałem adjutanta, majora Stanisła- 

    

rozumiem, na czem polega dowcip 

tej historyjki. 
(Gdyby rzecz się działa na po- 

kładzie, jak w Opowiedzianej przed 

chwilą anegdocie, należałoby go 

natychmiast po takiem pytaniu 

wrzucić do morza). 
— 7 czego się pan więc šmia- 

łeś? — pytasz ironicznie. 
— W istocie, z czego ja się 

śmiałem? Historyjka jest wesoła, 

ale... ale... gdzie dowcip? 
Wzywasz w duchu na pomoc 

wszystkich świętych patronów cier- 

pliwości i zaczynasz jak dziecku 

tłumaczyć: 
— Więc założyli się o to, kto 

powie większą blagę... 
— No, to przecież rozumiem, 

doskonale rozumiem. 
— Wtedy Amerykanin zaczął 

blagować od słów: „był sobie w 

Ameryce pewien dżentelmen"... 
— Ale nie skończył. 
Dlatego, że Anglik odrazu uznał 

się za pokonanego, że większej 

blagi wymyślić nie moża. 
— Ależ ten właściwie nic jeszcz! 

nie powiedział. Е 

— Czy pan wie, uparty panie, 

co oznacza słowo dżentelmen? 
— Mój panie, kogo pan o ta- 

kie rzeczy pyta? Dżentelmen to jest 

dżentelmem, wiem nawet jak się 
pisze: gentleman, aha... 

Świetnie, więc uważa pan: 
Anglikowi wystarczyło to jedno 

wa Radziwiłła, który przez swoją 
służbistość, prawdziwego ducha żoł- 
nierskiego, przez swój charakter i 
odwagę zasłużył sobie na miano 
jednego z najdzielniejszych żołnie- 
rzy polskich. Stanisław Radziwiłł 
z tego pochodził gniazda i nie wąt- 
pię, że duch Jego jest z nami, gdy 
tu bawi jego Wódz Naczelny. Ani 
mnie to przeraża, ani dziwi. Dziś 
chcę go wspomnieć nie jako umar- 
łego, lecz jako żywego. Wcielona 
prawda tego domu uosobiła się w 
nim... Domu, wielkiego domu, któ- 
ry dawno przyszłości naszej służy. 
Łączyła się w nim hardość i twar- 
dość służby žolnierskiej. Dom Ra- 
dziwiłłów w przeszłości naszej wy- 
dał szereg ludzi, co w służbie pań- 
stwa zaslynęli, czy to na polach 
bitew, czy w radach senatorskich. 

Piję dziś nie za pamięć o po- 
ległym, gdyż wierzę, że pamięć o 
nim żyć będzie, lecz dziękując i 
wzruszony  przemówieniami  po- 
przedniemi, toast ten wznoszę za 
ród Radziwiłłów, goszczących mnie 
dziś, by pozostał równie wiecznie, 
jak te stare mury Nieświeża*. 

  

Z całej Polski. 

Pierwsze rozwiązanie ohyd- 
nej zagadki kryminalnej 

„trupa w walizie*. 

Wczoraj o godz. 1-ej min; 30 
w Warszawie sąd okręgowy о- 
głosił wyrok w sprawie Króli- 
kowskiego, skazującego za mor- 
derstwo prostytutki M. Micha- 
łowskiej, z chęci zysku na 12 
lat ciężkiego więzienia i zasą- 
dzający jednocześnie powództwo 
cywiine na rzecz ojca zmarłej 
Michałowskiej. (Pat ). 

Z posiedzenia Sejmu 
gdańskiego. 

GDANSK. 27 (Pat.) Na dzisiej- 
szem posiedzeniu Sejmu gdańskie- 
go dokonano wyborów uzupelnia- 
jących do prezydjum Sejmu Gdań- 
skiego. Na miejsce wiceprezydenta 
Spirolla, który ustąpił ze swego 
stanowiska z powodu zatargu z ko- 
munistami, oraz w miejsce zmar- 
łego niedawno wiceprezydenta Sple- 
ta, na stanowisko pierwszego wi- 
ceprezydenta wybrany został so- 
cjaldemokrata Gehł i na drugiego 
centrowiec Neubauer. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
dokonano wyborów senatorów par- 
lamentarnych, wysuniętych przez 
nową koalicję, złożoną z nacjona- 
listów, liberałów, centrum i grupy 
urzędniczej. Od udziału w  głoso- 
waniu wstrzymali się posłowie pol- 
scy, socjalni demokraci, komuniści, 
niemiecko-gdańska partja ludowa 
i narodowi socjaliści. Wiceprezy- 
dentem senatu wybrano 60 głosa- 
mi na 66 głosujących nacjonalistę 
niemieckiego Ripe. 

Następnie wybrani zostali na 
senatorów: Bouster. Bischoff, Ernst, 
Fornell, Fuchs, Jentsch, Kurowsky, 
Reichenberg, ks. Sawatsky, Scheode, 
Schmidt, Siebeniround i Ziehm. 
Przysięga nowowybranych senato- 
rów odbędzie się na posiedzeniu 
jutrzejszem, w piątek Zaś prezy- 
dent senatu wygłosi expose pro- 
gramowe. Przed przystąpieniem do 
porządku dziennego zabrał” głos 
wiceprezydent senatu poseł nacjo- 
nalistyczny dr. Ziehm, który usiło- 
wał oczyścić się z zarzutow  prze- 
mytnictwa, uczynionych mu przez kil 
ku posłów, oraz przez prasę. 

  

Wstępujcie do L. O. P. P. 

zdanie, by uznać że przegrał zakład 
i w ten sposób dokuczyć Ameryka- 
ninowi. 

— Jakże mógł dokuczyć, jeśli 
przegrał zakład. Przecież napewno 
założyli się o grubą sumę. Ładna 
przyjemność, — upiera się bezna- 
dziejnie tępy słuchacz. 

— Dowidzenia się z panem, 
widzę, że się nie dogadamy. \ 

— Chwileczkę, więc to na tem 
, polegał cały dowcip tej historyjki, 

że jakiemuś tam Anglikowi zdaje 
się, iż w Ameryce niema dżentel- 
menów? 

— Żegnam pana. 
— Proszę pana, 

dowcipnego... 
— Z czegóż się więc pan za- 

śmiewał do rozpuku u kroćset stu 
tysięcy? 

— Ach, mój panie: z wielu rze- 

czy człowiek się Śmieje byle się 
pośmiać — i nic... 

ależ to nic 

* 
* * 

Jakże więc być dowcipnym, ma- 
jąc słuchaczów głuchych? Okazuje 
się dowodnie, iż dowcip nie jest 

zaletą i nie zależy od talentu nar- 
ratora, jeno słuchacza. 

Ergo. 
Trzeba umieć dowcipnieQ 

słuchać, opowiadanie to głupstwo... 
b 

———— 
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Życie gospodarcze. 
Z działalności Państwowego Banku 

Rolnego. 
Na tle dzisiejszej pracy w kie- 

runku sanacji życia gospodarczego 
zagadnieniem pierwszorzędnej wagi 

jest sprawa należytej organizacji 
kredytu dla rolnictwa. W związku 
z tem nabiera b. poważnego zna- 
czenia działalność Państwowego 
Banku Rolnego. 

W myśl statutu zadaniem Ban- 
ku jest prowadzenie parcelacji, o- 
sadnictwa, regulacji i meljoracyj rol- 
nych, popieranie rozwoju rolnictwa, 
przemysłu rolnego i gospodarczej 
odbudowy wsi, jak również orga- 
nizowanie kredytu rolniczego dla 
drobnych i średnich gospodarstw 
rolnych. 

Bank wykonywa te zadania w dro- 
dze: 1) udzielania długotermino- 
wych pożyczek amortyzacyjnych w 
listach zastawnych na kupno grun- 
tu, regulacje, meljoracje i inwesty- 
cje rolne; 2) prowadzenia parcela- 
cji i nabywania w tym celu nieru- 
chomości ziemskich; 3) popierania 
organizacyj osadniczych, kOomasa- 

cyjnych, meljoracyjnych i innych, 
przyczyniających się do rozwoju 
drobnych i średnich gospodarstw 
rolnych; 4) zasilania kredytem na 
cele, związane z zadaniami Banku, 
stowarzyszeń spółdzielczych, tudzież 

związków samorządowych; 5) ad- 
ministrowania faadustami, przezna- 
czonemi do dyspozycji Organów 
Rządu na cele, związane z zada- 
niami Banku. 

Niektóre z wymienionych czyn- 
ności, jak administrowanie specjal- 
nymi funduszami przysługuje jedy- 
nie Pań-mu Bankowi Rolnemu, in- 
ne—jak prowadzenie parcelacji, cho- 
ciaż należą przedewszystkiem do 
obowiązków Państw. Banku Roln., 
jednak mogą być wykonywane i 
przez inne instytucje. 

Ciekawe dane co do działalno- 
ści Państw. Banku Rolnego za 1-e 
półrocze r.b. zawiera Nr 20 „Prze- 
glądu Gospodarczego*, Omawiając 
działalność Państw. B-ku Rolnego 
za 1-e półrocze r. b. autor artyku- 
łu stwierdza, iż działalność ta w za- 
kresie kredytu długoterminowego 
jest jeszcze słabo rozwinięta, gdyż 
na dzień 31 lipca r. b. wypuszczo- 
nych było listów zastawnych i obli- 
gacyj na sumę niecałego miljona 
złotych—(965 tys.). 

Specjalny zaś charakter posia- 
dały tymczasowe zobowiązania 
Państwowego Banku Rolnego na 
8 procentowe listy zastawne, któ- 
remi można było spłacać poda- 
tek majątkowy. Wypuszczono tych 
zobowiązań na sumę 2.814 tys. zł. 
w dniu 31 lipca r. b. Potem Bank 
zaprzestał ich wydawania i przy- 
stąpił do wykupywania. 

Co do ilości kapitałów własnych 
to Bank posiada blisko 14 milj. 
złotych, które powiększają się stale 
o ustawowe rezerwy. : 

Jako odrębny dział czynności 
Państwowego Banku Rolnego uwa- 

ża autor administrowanie specjal- 
nemi funduszami państwowemi, któ- 
re z mocy ustaw lub rozporządzeń 
Rządu zostały utworzone dla po- 
pierania rolnictwa, akcji parcelacyj- 
no-osadniczej i komasacyjnej, Oraz 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Rekrutacja robotników do Francji 

W ostatnich dniach w wyniku 
odbytej na terenie Wil. Urzędu Po- 
średnictwa Pracy rekrutacji wyje- 
chało do Francji 90 robotników, 
przeważnie do robót w przemyśle 
metalurgicznym. (Ss) 

Konferencja w Inspektoracie 
Pracy. : 

Dn. 28.X r. b. odbędzie się w 
Inspektoracie Pracy konferencja w 
ei zwolnienia piekarzy od 

pracy w dnie świąteczne, co mimo 
przepisów istniejącej ustawy nie 
wszędzie jednak było PP 98 
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KRONIKA KRAJOWA. 
Kwestja wywozu zboża. 
Związki młynarzy wszystkich 

dzielnic skierowały w drodze tele- 
graficznej do wszystkich zaintere- 
sowanych ministerjów wniosek o 
ograniczeniu wywozu zbóż chlebo- 
wych ze względu na małą podaż 
tych zbóż na rynkach wewnętrz- 
nych. 

Sprawa ta będzie tematem obrad 
właściwych władz. 

Represje wobec bezrobotnych 
niechętnych do pracy. 

Min-stwo Pracy i Opieki Społ. 
w Okólniku z 9 b. m. kładzie spe- 
cjalny nacisk na to, że bezrobotni 
otrzymujący zasiłki z akcji ustawo- 
wej lub doraźnej pomocy, którzy 
nie przyjmą pracy zaofiarowanej im 
przez Państw. Urząd Pośrednictwa 
Pracy bezwzględnie tracą prawo do 

dalszych zapomóg. (2) 

innych celów. Funduszami temi 
dysponują właściwe Centralne Wła- 
dze państwowe. Główne zadanie 
Banku przy administrowaniu fundu- 
szami ogranicza się do wykonania 
z polecenia władzy dysponującej 
funduszem wszelkich rachunkowych 
i kasowych operacyj. Fundusze te 
składają się: 1) z Funduszów ad- 
ministrowanych w dyspozycji Mini- 
sierstwa Reform Rolnych. 2) Fun- 
duszów Ministerstwa Robót Publi- 
cznych. 3) Funduszów Ministerstwa 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 
Do główniejszych funduszów admi- 
nistrowanych w dyspozycji Mini- 
sterstwa Reform Rolnych należą: 
1) Fudusz Obrotowy Reformy Rol- 
nej, przewidziany w budżecie Mini- 
sterstwa Reform Rolnych, 2) Fun- 
dusz osadniczy, 3) Fundusz Pań- 
stwowej Pomocy Kredytowej dla 
Osadników i inne. 

Do Fuduszów Ministerstwa Ro- 
bót Publicznych należą: 1) Fundusz 
odbudowy przeznaczony na odbu- 
dowę zniszczonych wskutek wojny 
budynków, 2) Fundusz budowlany 
1 miljarda 1922 r. Wreszcie jest 
szereg funduszów Ministerstwa Rol- 
nictwa i Dóbr Państwowych. 

Ogół funduszów administrowa- 
nych oprócz funduszu obrotowego 
Reformy Rolnej wynosił na dzień 
31 lipca 47.134 tys. zł. 
, Kapitału obrotowego dostarcza- 
ją Bankowi lokaty i wkłady. Loka- 
ty w ciągu półrocza, zmniejszyły 
się o miljon złotych z sumy zł. 
26.822 tys. do zł. 25.899 tys. 

Wkłady zwiększyły się w tym 
samym okresie trzykrotnie z sumy 
zł. 1.665 tys. zł. do 4.824 tys. 

Co do działalności kredytowej 
krótkoterminowej, to Bank udzielił 
pożyczek terminowych z końcem 
stycznia r. b. na sumę zł. 18.676 
tys., która wzrosła w końcu lipca 
do zł. 29.099 tys. | o 

W związku ze zwiększeniem się 
operacji dyskontowych, Państwowy 
Bank Rołny zaczął korzystać z re- 
dyskonta, które z dwóch miljonów 
w końcu marca wzrosło do 5 mil- 
jonów zł. w końcu lipca. i 

Korzystając z prawa nabywania 
majątków ziemskich na własny ra- 
chunek, Bank nabył majątków do 
parcelacji na sumę 9 miljonów zło- 
tych. Stan ten przez ubiegłe półro- 
cze nie ulega zmianie. 

Pozatem Bank posiada papierów 
wartościowych własnych na sumę 
przeszło pół miljona złotych t. zn., 
że zapas papierów wzrósł prawie 
trzykrotnie w porównaniu z koń- 

cem stycznia r. b. (195 tys. zł.). 
Na podstawie przytoczonych da- 

nych można stwierdzić, że działal- 

ność Państwowego Banku. Rolnego 
szła podczas rozpatrywanego Okre- 
Su w kierunku stopniowego rozwo- 
ju. Szczególnego wzrostu działal- 
ności Państwowego Banku Rolnego 
należy oczekiwać w związku z pra- 
cą Ministerstwa Reform Rolnych, 
jak wynika z ostatniego oświadcze- 
nia Ministra Reform Rolnych wo- 
bec przedstawiciela Polskiej Agencji 
Publicystycznej. Т 

SPRAWY PODATKOWE. 

Wyjaśnienie Min. Skarbu w spra- 
wie zwolnienia rzemieślników od 

podatku obrotowego. 

Ministerstwo Skarbu wydało w swoim 
czasie okólnik o zwolnieniu rzemieślni- 

ków VIII kategorji od obowiązku wpła- 

cania podatku obrotowego. Dotyczy to 
rzemieślników zatrudniających tylko jed- 

nego robotnika, k 
Ponieważ jednak rozporządzenie to 

generalizowało termin „rzemieślnik" nie 

wyszczególniając, jakie warsztaty mogą 

być podciągnięte pod ten termin, stwa- 
rzało to niejasność dla egzekutorów po- 
datków. 

Ministerstwo Skarbu wydało nowy 

okólnik do poszczególnych lzb Skarbo- 
wych, w którym wylicza szczegółowo 67 

fachów zaliczonych do fachów rzemieśl- 
niczych. ; 

Zgodnie z tym okólnikiem rzemieśl- 
nicy, którzy wnieśli podatki, mogą je z 
owrotem odebrać w danej Izbie Skar- 

wej. > 
Wykaz fachów podamy w następnym 

numerze naszego pisma, (Z). 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
г 21-Х r. b. 

I. Waluty | 

sprzedaż kupno 
Dolary 9,00 9,02 8,98 

II. Dewizy 
Londyn 43,68 4379 43,57 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 28,07 28,00 27,93 
Praga 26,72 26,78 — 26,66 

Genewa 174,00 17443 173,57 
Rzym 39,62 39,72 39,53 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,30 
Bank Polski 84.00—83.50—84,75 
Związek spółek zarobk. 6,50 
Lilpop 17,75—18,25—18,00 
Modrzejów 3,30—3,65 
Ostrowiec 7,35—1,15—1,65 
Rudzki 1,20—1,24 

Wiešci i obrazki z kraju. rois 0 nadkiytia W narnane 
Z pracy Seįmiku Powia- 

towego. 

Postawy. 

Sprawy sejmikowe. 

Odbyte w połowie b. m. posie- 
dzenie Wydziału Powiatowego Sej- 
miku Postawskiego poświęcone by- 
ło głównie sprawom budżetów 
gminnych na rok przyszły. 

Źródła dochodowe gmin nie 
będą rozszerzone, bowiem gminy 
nie będą w stanie spełniać swych 
obowiązków, które wypełniać mu- 
szą, nie mówiąc już wcale 0 całym 
Szeregu zadań z dziedziny rolnictwa 
i oświaty. 

Dziś już gminy nie mogą po- 
krywać kosztów leczenia swych u- 
bogich mieszkańców, nawet w 
drobnych sumiach, nie mówiąc już 
wcale o pokrywaniu kosztów ie- 
czenia umysłowo chorych. 

Z innych zagadnień gminnych 
poruszył Wydział Powiatowy spra- 
wę poczt gminnych uchwalając ja- 
ko wytyczną dla gmin, potrze>ę na- 
bycia na własność koni zamiast 
dotychczasowego systemu wydzier- 
żawiania poczt gminnych. 

Załatwiono też sprawę zmiany 
gmin w tym kierunku, że Wydział 
Powiatowy projektuje: skasowanie 

gminy  Janiskiej i Zanarockiej, 
utworzenie nowej gminy Woropa- 
jewskiej. 

Poza tem Wydział Powiatowy 
konstantując, iż wprowadzenie w 
życie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych w sprawie wprowa- 
dzenia skarbowości miejskiej w 
gminie postawskiej jest nieżyciowe, 
albowiem gmina ta jedna Z naj- 
większych co do rozlogłości poza 
samemi Postawami jest tylko rol- 
niczą, że obciążenie podatkami 
miejskiemi ludności rolniczej w 
miejscowościach odległych od Po- 
staw do 50 km. byłoby tylko 
krzywdzącem, same zaś Postawy, 
jako miasteczko przy obecnym 
składzie Rady Gminnej złożonej w 
większości z osób z poza Postaw, 
nic na tej zmianie nie zyska, 
uchwalił prosić p. Wojewodę Wi- 
leńskiego o wystąpienie z wnio- 
skiem do Ministra Spraw Wew- 
nętrznych o skasowanie tego roz- 
porządzenia. 

Ze spraw czysto powiatowych 
Wydział Powiatowy załatwił spra- 
wę uruchomienia szpitala w Duni- 
łowiczach, uchwalając rozpocząć 
roboty  przygotowaw. budowlane 
przy domach własnych w Duniło- 
wiczach @а przerobienia ich na 
szpital. 

Straż pożarna w Sukniewiczach 
pow. Brasławskiego. 

Urząd wojewódzki zalegalizował 
T-wo Ochotniczej Straży Pożaro- 
wej w Sukniewiczach pow. Brasław= 
skiego. (Z) 

SPORT. 
Sztafeta K.O.P. osiągnęła cel 

gigantycznego biegu. 

Sztafeta biegnąca z południa na pół- 
noc ukończyła wczoraj swój bieg wrę- 

czając pałeczkę o godz. 15-ej m. 12 sek. 
49, posterunkowi wysuniętemu Bolcie u 
styku granic polsko-litewsko-niemieckiej. 

O godz. 12-ej pałeczka znajdowała 

się jeszcze w rejonie iau Groma- 
dziszki pienių“ od godz. i2-ej dnia 
podeadniego 249 klm. 500 m. czyli O 

kilometry mniej, niż w drugim dniu 
biegu, co tłumaczone jest, iż najgorszy 
teren VI Bryg., odcinek 20 Baonu prze- 
bywany w nocy, stanowi jedno pasmo 
łąk podmokłych, bagien zalesionych, kła- 
dek i jezior. 

  

Pałeczka południowa. 

Odcinek Vi-ej Brygady 663 klm. 28 
mtr. przebyła w pizbcącu 56 godzin 2 
minut 49 sek. (poprzedn. 54 g 20 m.). 
„ „Cel został osiągnięty, Wśród deszczu 
i wichury, grzęznąc w błocie i bagnach 
żołnierż polski z zaparciem się siebie, 
wytrwale dążył do mety. Nie czekały g0 
tam nagrody i puchary, Nie czeka £0 
szumna reklama, w cichości budował 
swój wyczyn sportowy żołnierz polski 
osiągając w nagrodę własne zadowole- 
nie, zwycięstwo wytrwałości i hartu. (f) 

Wyjazd polskich kawalerzystów 
do Ameryki. 

Jak się dowiadujemy trzech ježdž“ 
ców polskich: mjr. cie, rtm. Króli- 
kiewicz i por. Szosland jądą wraz # 6 
końmi na międzynarodowe zawody hip: 
iczne do Ameryki. Wyjazd nastąpi 

bni na Antwerpję. Z Antwerpji jeźdźc: 
nasi pojadą z drużyną: francuską, belgij- 
ską i holenderską. : 

Zawody rozpoczną się dnia 22-XI i 

trwač będą 8 dni. Zawody odbywač się 
będą w New-Jorku w budunku krytym 
przy oświetleniu elektrycznem, co może 
mieć wpływ ujemny na nasze konie 
przyzwyczajone do otwartych terenów. (f)- 

Mistrz dziesięcioboju kobiecego. 
Po zakończeniu dziesięcioboju Ko- 

biecego w Warszawie (Sokół—Grażyna) 
l-e miejsce zdobyła p. Schabińska, Il-ie 
Grabicka i Ill-ie Czajkowska. (f). 

  

Pamiętajcie o „Tygodniu. 
Akademika“. 

N. P. Ch. i „Biatoruska Hra- 
mada“ przy robocie. 

Postawy. 

Agitatorzy komunistycznych par- 
tji Wojewódzkiego i Białoruskiej 
Hramady wykorzystując przygnę- 
biające nastroje wśród ludności rol- 
niczej w powiecie z powodu nie- 
urodzaju, rzucili się w powiecie po- 
stawskim ze swą  demagogiczną 
robotą. Agitatorzy idą na wieś z 
twierdzeniem, że ratunek ludności 
od głodu dać mogą ich rządy i 
obiecują każdemu, kto się do 
„hurtka“ wpisze dać po dziesięć 
dziesięcin ziemi. 

Oczywista, że wśród ciemnoty 
nękanej nędzą znajdują posłuch 
tem bardziej, iż nie żałują na to 
groszy. Udaje im się to tembar- 
dziej, że niewyrobione po większej 
części społecznie nasze nauczyciel- 
stwo, młode i nieświadome, będąc 
jedynym czynnikiem kulturalnym 
na wsi, prawie że niczem na wsi 
się nie zajmują. Z przykrością to 
musimy niestety stwierdzić. 

Jest koniecznością by inspekto- 
rat szkolny zwrócił nauczyciel- 
stwu uwagę na to, by nauczyciel- 
stwo brało jakiśkolwiek udział w 
pracach Kółek Rolniczych i wogóle 
życiu społecznem. i 

Tak samo koniecznem jest, by 
władze administracyjne zwróciły u- 
wagę policji na to, by ta po gmi- 
nach nie bawiła się ogromnemi 
masami protokółów o wypuszcza- 
niu świń, wart nocnych i t. p., 
pociągających za sobą kary admi- 
nistracyjne, bo to tylko drażni lud- 
ność i pomaga agitatorom w ich 
ciemnej robocie. 3 

Z drugiej strony stwierdzič trze- 
ba, że agitacja bez tajemniczych 
pieniędzy nie miałaby takiego po- 
wodzenia. Władze polityczne i rzą- 
dowe w każdym razie przystąpiły e- 
nergicznie do likwidowania rozma- 
itych imprez agitatorów. Stwierdzo- 
no, że agitatorzy przy tej robocie 
posługiwali się wośnym ze Staro- 
stwa. Tego nie tylko zwolniono 
ale na skutek stwierdzonych prze- 
kroczeń aresztowano. Skompromi- 
towany zastępca wójta gminy No- 
szyckiej Wołk wraz z drugim rad- 

nym Chomiczem uciekli prawdo- 
podobnie za granicę. 

Pożar. 

We wsi Wurcimejki wybuchł 
pożar w stodole mieszczącej tego- 
roczne zbiory gosp. Wozewodze. 

    

Pożar zagrażał okolicznym bu- 

stacjonujących tam oddziałów K. 
O. P. pożar zlokalizowano. OD 

zł, kosztuje fotografowanie, duży 

4 w zakładzie fotograficznym „Re- 
kord“, Wilno, Szopenowska 5. 

1766 

po użyciu chowa się sam pod klapę. 
Cena tylko 50 gr. Żądać Pa Bo: 
trzebni agenci. B. ZALL, Szopenowska 5. 

dynkom. Dzięki energicznej akcji 

portret za 4 zł. otrzymacie tylko 

Czarodziejski ołówek „Elegant“ 

1767 

  

Rozmaitości. 
Chaplin — tragikiem. 

Wśród sfer zbliżonych do kinema- 
tografu rozeszła się nieprawdopodobna, 
a jednak prawdziwa wiadomość. Nieste- 
ty prawdziwa — powie stały bywalec ki- 
na. Tak samo i dziennikarze amery- 
kańscy — gdy się dowiedzieli, że genjal- 
ny komik Cnariie Chaplin rzuca Swój dział komiczny — i przerzuca się nagle 
na nową nieznaną sobie a= dzie- 
dzinę tragedji i dramatu. Żaden z repor- 
terów nie dowiedział się jednak, co było 
powodem tego kroku, — jakie momenty 
składały się na tak nagły zwrot, jakie 
przemiany zaszły w duszy tego pogod- 
nego, śmiejącego się zawsze artysty. Nie 
zbadane są drogi, po których pnie się 
ku RZS doskonalenia dusza artysty. 

każdym razie pewnym jest, że 
przechodzi do dramatu. Wiemy to z ust 
samego Lingstona Kierthy, wielkiego dy- 
rektora przedsiębiorstwa kinematogra- 
ficznego, największej może w Holywood, 
wytwórni, zatrudniającej takie wiazdy da jo owies jak cz ikford, 

wanson, Charlie lin i - 
glas Fairbanks. > 

„ Otóż dyrektor National Picture wyjechał do Paryża, a za nim falangi re- porterów chciwych sensacyjnych wia- domošci filmowych. 
„Le Temps* w jednym z ostatnich 

numerów podale wywiad, z którego wy- 
ciągamy kwintesencję. A więc Charlie 
Chaplin opuszcza stworzony przez sie- 
bie specjalny rodzaj komedji i będzie 
teraz grywał w dramatach, obliczonych 
na wielkie rozmiary pod względem dłu- ości filmu i rozpięcia dramatycznego. 
ierwszym jego filmem ma być epos napoleońskie — w którym rolę Napo- 

leona Chaplin sam będzie kreował W 
tym celu przybędzie na wiosnę roku 
przysziego do Francji, by się osobiście 
zapoznać z terenem, gdzie się odbywały 
olbrzymie zapasy napoleońskich wojsk. 
Jest tylko jedna w tym wątpliwość: czy 
francuzi tak zazdrośni o swe narodowe 
pamiątki i przemysł filmowy własny, zgo- 
dzą się pezapelacyjnie na filmowanie w 
ich kraju obrazu narodowego francu- 
skiego przez konkurencyjną firmę ame- 
ać Bo przecież „bussines is bus- 
sines*. 

  

Czternasty dzień rozpraw. 

Zbadany św. Rylski, b. właści- 
ciel kilku statków na morzu Czar- 
nem i Kaspijskiem, stwierdza, iż 
Bartoszewicz pełnił przez pewien 
czas obowiązki kapitana na statku 
„Polonia“, który przewoził reemi- 
grantów z Rosji do Polski. Świa- 
dek słyszał od zastępcy kapitana 
statku, że Bartoszewicz brał wów- 
czas pieniądze od pasażerów, co 
było wyraźnem nadużyciem. 

Św. Lipiński i św, Gryncewicz 
ustalają, iż Bartoszewicz był w Ro- 
sji bardzo bogaty. 

Pewaą suinę dolarów — wed- 
ług zeznań Św. Putkowskiej i św. 
Rozenberga — udało się oskarżo* 
nemu przewieźć do Polski. 

Na wczorajszej rozprawie pro- 
kurator odczytał list od niejakiego 
Kryczyłowicza, który stwierdza, iż 
Bartoszewicz proponował mu u- 
dział w spółce budowy łodzi pod- 
wodnych wzamian za zagwaranto- 
wanie mu po wyrobieniu dostaw 
do marynarki 30 proc. z ceny ka- 
żdej dostawy. 

Oskarżony nazwał wczoraj to 
twierdzenie zwykłem oszczerstwem. 

Autor listu ma być wezwany na 
rozprawę w charakterze świadka. 
с Dziś dalszy ciąg badania šwiad- 
ÓW. 

Wśród książek. 
Pożyteczna książka. Jest nią Sżatus 

urzędników i niższych funkcjonarjuszów 
Zarządu i Okręgu Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów. Na całość pracy, 0- 
bejmującej 280 stron druku i poprzedzo- 
nej jędrnym i zwięzłym stylem napisaną 
przedmową, składają się umiejętnie ugru- 
powane przepisy Oo służbie urzędni- 
ków państwowych polskich,  Historja 

e Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów, Statystyka Okręgu Dyrekcji 
Wileńskiej, Wykaz urzędników i niższych 
funkcjonarjuszów Zarządu Dyrekcji, Šta- 
tus urzędników Okręgu Dyrekcji, Wykaz 
urzędników pocztowo-telegraficznych we- 
dług miejsc służbowych, Wykaz imienny 
według miejsc służbowych funkcjonarju- 
szów zarządu technicznego, wreszcie wy- 
kaz agencyj pocztowych Okręgu Dyrekcji 
i tabelę uposażeniową. 

Autorowie i wydawcy tej iście he- 
nedyktyńskiej pracy, pp. Stanisław Wiś- 
niewski i Alfons Stępień, dumni być 
mogą ze swych wysiłków, dzięki którym 
bodaj pierwsi (wierzyć należy) zapocząt- 
kowali, serję wydawnictw, których brak 
aż nadto dawał się odczuwać nietylko 
ich kolegom urzędnikom z Dyrekcji 
Pocztowej Okręgu Wileńskiego, lecz ca- 
łemu ogółowi, urzędników państwowych 
polskich. 

Z prac tego rodzaju, jak Status u- 
rzędników i niższych funkcjonarjuszów 
Zarządu i Okręgu Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów, wytrysnąć może 
źródło prawdziwych korzyści dla ogółu 
społeczeństwa i państwa, bowiem dzięki 
nim, społeczeństwo nie tylko, że pozna 
zakres kompetencyj i wysiłków urzędni- 
ka państwowego, lecz i należycie cenić 
się go nauczy. Niechże więc ta książka, 
znajdzie się w ręku każdego, poważnie 
moba o pracy państwowotwórczej 
obywatela. * (b. w. ś). 

  

ŻYCIE WOJSKOWE. 
Inspekcja gen. Romera. 

Gen. dywizji Romer przyjechał 
do Wilna, celem przeprowadzenia 
inspekcji oddziałów garnizonu m. 
Wilna. (f). 

Wyjazd służbowy. 

D-ca O. W. Wilno gen. Pożer- $. 
ski wyjechał w sprawach  służbo- 
wych do Warszawy. (f). 

Pożegnanie ppłk. Chilew= 
skiego. 

Przed paru dniami odbyła się w 
Nowo-Wilejce w kasynie 85 p. p. 
podniosła uroczystość pożegnania 
b. zastępcy dowódcy pułku ppułk. 
Marjana Chilewskiego, który od 
czerwca r. b. pełni funkcję komen- 
danta Szkoły Podchorążych w War- 
szawie. 

W pięknie przybranej sali kasy- 
na oficerskiego zebrał się cały kor- 
pus oficerski 85 p. p., przedstawi- 
ciele pułków garnizonu Nowo-Wi- 
lejskiego, oraz szereg oficerów puł- 
ków legjonowych, w których służył 
ppułk. Chilewski. || й 

Nastrój od początku był pod- 
niosły, a zarazem wesoły, niekrę- 
pujący — nie jak zwykle na oficjal- 
nych tego rodzaju przyjęciach. 

W pięknych słowach żegnał 
ppułk. Chilewskiego obecny zastęp- 
ca d-cy pułku major Siedlecki, któ- 
ry podkreślił w swem przemówieniu 
zasługi odchodzącego nad wyszko- 
leniem młodego żołnierza w pułku. 
Zalety te spowodowały powołanie 
ppułkown. Chilewskiego na tak za- 
szczytne stanowisko dowódcy 
szkoły podchorążych, gdzie może 
on w sposób znakomity wyzyskać 
swe zdolności pedagogiczne — w 
wychowaniu nowego pokolenia ofi- 
cerów. 

W krótkich, pełnych wzruszenia 
słowach odpowiedział ppułk. Chi- 
lewski, zapewniając, że na swojem 
stanowisku w Warszawie nie zapo- 
mina o tych czasach przeżytych w 
pułku. 

Uroczystość zakończyła się tań- 
cami — które trwały do samego 
rana. becny. 

Przerwanie odbudowy kościoła 
garnizonowego. 

Z powodu braku odpowiednich 
kredytów, odbudowa kościoła Św. 
Ignacego przerwana została na czas 
nieokre$lony. (f) 

Poświęcenie kaplicy. 

Dnia 31 b. m. o g. 12-ej odbę- 
dzie się -poświęcenie kaplicy przy 
garnizonowym kościele Św. Ignace- 
go, mającej zastępować aż do cza- 
su odbudowania kościół garnizo- 
nowy. (f) 

Na fundusz budowy łodzi pod- 
wodnej. 

Za przykładem innych garnizo” 

nów, oddziały garnizonu m. Wilna 

postanowiły opodatkować się na 

rzecz funduszu budowy łodzi” pod- 

wodnej im. Marszałka Piłsudskiego. 

W związku z powyższem do- 

wódca garnizonu wydał rozkaz, w 
którym zwraca się do komendan- 

tów oddziałów, by ci przedstawili 

swym podwładnym znaczenie tej 

akcji nie tyle finansowe ile mo- 

ralne. 2 
Zaznaczyć musimy, iż niektóre 

oddziały zadeklarowały opodatko* 
wanie się, aż do czasu uzyskanią 
sumy potrzebnej na zakup łodzi 
podwodnej. (f). 

O traktowanie stowarzyszeń 
Przysposobienia Wojskowego. 

Bardzo często zachodzą wypad- 
ki, że poszczególni oficerowie in- 
strukcyjni przydzieleni do Stowa- 
rzyszeń P. W. traktują te niejedna- 
kowo, udzielają niektórym więk- 
szych prerogatyw wyrażających się 
«w oddawaniu broni szkolnej w ad- 
ministrowanie danemu Stow=niu. 

Wobec tego, iż stan taki wywo- 
łać może pewne tarcia i nieporo- 
zumienia, a nawet nadużycia i wy- 
padki, D-ca O. W. Wilno wydał 
rozkaz W którym, powołując się na 
odpowiednie rozkazy i wskazówki 
М. 5. W. dotyczące Stowarzyszeń 
P. W. wskazał, że takie traktowa- 
nie Stow. P. W. przez oficerów- 
instruktorów jest absolutnie niedo- 
puszczalne. Za broń szkolną znaj- 
dującą się w Stow. P. W. odpo- 
wiadają oficerowie instrukcyjni i 
odpowiedzialności tej na nikogo 
przelewać nie mogą. (f) 

Szczepienia ochronne. 
Apteka D. O. WB Wilna otrzy- | 

mała transport krowianki ospowej 
i szczepionki przediydaromak Kills żę: 
W. zarządziło by w pierwszym я 
szczepieniu podlegali po pobraniu 
rekruci roczników 1904 i 1905. Za- 
rządzenie powyższe zapobiegnie 
chorobom zakaźnym często przy- 
wlekanym przez rekrutów do woj- 
ska. O. 
Noszenie własnego obuwia przez 

szeregowych, : 
Wobec tego, iž często zdarzają 

się wypadki nieporozumień na tle . 
noszenia własnego obuwia przez | 
szeregowych (i przez rezerwistów, 
odbywających czasowe ćwiczenia), 
Szef Adm. Armiji wydał rozporzą- 
dzenie, regulujące powyższą sprawę 
w sposób następujący: 

Obuwie własne nosić mogą: y 
szeregowi za specjalnem zezwole- | 
niem dowódcy formacji i ogłoszo- 
nym w rozkazie dziennym. =4 

Bez zezwolenia: 1) podoficero- 
wie w służbie i pozą służbą, 2) | 
frekwentanci szkół wojskowych, z | 
wyjątkiem podoficerskich, oraz sze- 
regowi półtoraroczni (z cenzusem) 
poza służbą. $ 

Jednakże noszone obuwie musi 
być kroju i koloru wojskowego i 
nie może być luksusowe: półbu- 
ciki, lakierki, żółte i t. d. 

Zarządzenie powyższe Sstosowa- 
ne będzie w całej rozciągłości. () | : 

Z RUCHU STZELECKIEGO. | 
Zebranie. W dniu 29 b. m. o 

d. 19 odbędzie się zebranie człon- 
ków wspierających Związku Strze- 
leckiego oddziału miasta Wilna, 
celem wyboru nowego zarządu Od: | 
działu. W razie braku przewidzia- 
nego quorum, zebranie odbędzie się | 
nieodwołalnie o godz. 20. Na po- 
rządku dziennym sprawozdanie ko- 
misji rewizyjnej i wybór nowego 
zarządu.  Uprasza się członków 
wspierających oddział o jaknajlicz- 
niejsze przybycie, ze względu na | 
niezmiernie ważne sprawy. 

   

д°
 

86 p. p. wprowadza ulgi dla | 
członków P. W. Na szczególną 
uwagę zrozumienia zadań wyszko- 
leniowych przysposobienia wojsko-- 
wego zasługuje na terenie D. O. K. 
III—86 p. p. w Mołodecznie, gdzie | 
Stale stosowane są dla członków | 
związku strzeleckiego, którzy prze- 
Szli kurs instruktorski, znaczne ulgi | 
w postaci szybszego awansowa- 
nia,— a głównie nieprzechodzenia 
trudnego i zbędnego dla nich kui- 

su rekruckiego. Należy to podkruś- 
lić z całem uznaniem. 
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tut oddziału Centralnego Związku godziny 8 rano do 10 wieczorem  „Zacisze”, przy ul. Mickiewicza 29 skra- Sołtys defraudantem i ła- 
K R O N I K A felczerów w Warszawie z prawem i będzie pódejniowkna, mił leka- A mu palto wart. 400 zł. Podejrzeń pownikiem. 

e działalności na terenie Wileńszczyz- rzy wileńskich oraz Magistrat m. N incil. : . 
ny i powiatowe T-wo Łowieckie Wilna. O godzinie 2i pół w resta- Pat „ Przed kilkoma laty we wsi Bar- 

DH Z UNIWERSYTETU. w Swięcianach. (z) uracji Georges odbedzie się obiad — Samobójstwo czy morderstwo?  wieniszki gminy szumskiej powiatu 
CSR | Jutro: Narcyza B. W. — Nadzwyczajne zebranie. z licznym udziałem lekarzy wileń- W.zaśc. Wirszyniszku, gm. mejszagol- wileńsko-trockiego został obrany 
"Aaa — Egzaminy magisterskie Na cw Lekarzy Polaków w Wilnie skich. © godzinie 5 i pół wieczo- now thlewie kupa powesebnej Jaro. Sołtysem niejaki Antoni Pielkie- i . 1 * е z аго- z 2 2 ь 

październ| Wschód słońca---g. 6 m. 16 Wydziale Puma WE odbędzie się w piątek 29.X o godz. rem odbędzie się akademja w Wi- , szewiczówny Weroniki, lat 21, mieszkan- WICZ. Cieszył Się on we wsi ogól- 
Zachód _„„  £.3m.52 minie jesiennym 1926/27 odbywać 8 wiecz. w lokalu Wil. Tow. Le- leńskim T-wie Lekarskiem Nauko- Ki tegoż zaśc. Ponieważ na ciele i ubra- nym poważaniem 1 nienaganną o-       

' URZĘDOWA 

— Powrót Wojewody Wileń- 
skiego z Warszawy. W dniu 27 
b. m. powrócił z warszawy i objął 
urzędowanie Wojewoda Wileński 
p. Władysław Raczkiewicz. (z) 

ы MiEJSKA. 

— Plan przemeldowania na 
dzień 28.X r. b. Komisarjat I. 
Rudnicka Nr. 27 i 28 czyli Szpital- 
na 13. Szpitalna Nr. 9. Szpitalna 
Ne S 1 

Komisarjat II. Raduńska Nr. 57 
(róg Sygnałowej). Raduńska Nr. 59, 
61, 63, 65, 67 i 69. Raduńska Nr. 
11 (róg Siennej). Sygnałowa Nr. 2, 
4i 6. Horodelska Nr. 36 (róg 
Sygnałowej). Horodelska Nr. 38, 
38-a i 40. Poleska Nr. 18 (róg Ra- 
kowej). Tokarska Nr. 14 i 16 (wy- 
chodzi na Rakową). Konduktorska 
Nr. 20 (róg Poleskiej i Rakowej). 
Konduktorska Nr. 3, 5, 7, 9, 11, i 
11-a. Bracka Nr. 13. Poleska Nr. 
15. Poleska Nr. 15-a (róg Brackiej). 

Komisarjat III. Tatarska Nr. 2, 
4, 6, 8, 10, 12. Mickiewicza Nr. 6, 
8, 10. 

Komisarjat IV. Wilkomierska 
Nr. 31 do 61 wlącznie. 

Komisarjat V. Archanielska Nr. 
63, 65, 65-a i 67. Ponarska Nr. 43, 
45, 41, 49, 51 i 53. Dyneburska 
Nr. 25, 27, 39, 31, 33 i 35. Solny 
z-k Nr. 8, 10, 12, 14 — 5, 7, 9, 
11, 13 i 15. Kijowska Nr. 58, 60, 
62 i 64. Murarski z-k Nr. 4, 6, 8, 

"10, 12, 14, 16 i 18. 

się będą w czasie od 6 do 11 gru- 
dnia 1926. Do egzaminów należy 
zgłaszać się pisemnie w czasie od 
1 do 6 listopada b. r., w Kancelarii 
Komisji egzaminacyjnej, która mie- 
ści się czasowo w Dziekanacie Wy- 
działu Humanistycznego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Ku uwadze. Przy nadcho- 
dzącym tygodniu akademickim, 
winno społeczeństwo zwrócić u- 
wagę na tak ważną placówkę jaką 
jest Dom Zdrowia „Pomoc Bratnia" 
w Zakopanem jedyne sanatorjum 
dla cherej na gruźlicę polskiej mło- 
dzieży akademickiej wszystkich wyż- 
szych uczelni Polski. 

Zakład ten istnieje od roku 
1900 i dziś jako własność Ogólno 
Polskiego Zw. Br. Pomocy pozo- 
staje pod zarządem Rady Naczel- 
nej Pomocy Mł. Akademickiej. Na- 
der szczupła ilość miejsc, bo tylko 
50, nie pozwala na zaspokojenie 
potrzeb 36,000-nej 
mickiej. Palącą potrzebą jest rozbu- 
dowa zakładu i powiększenie ilości 
miejsc conajmniej o drugie 50. 
Stan budynków wymaga szybkiego 
i koniecznego remontu, oraz wielu 
niezbędnych inwestycji. 

SPRAWY LITEWSKIE. 

— Rozłam wśród Litwinów. 
Pewna grupa Litwinów niezadowo- 
lona z działalności centralnego za- 
rządu litewskiego stowarzyszenia 
oświatowego „Rytas* wniosła na 
ręce p. Wojewody Wileńskiego po- 
danie z prośbą o zalegalizowanie 
tatutu nowego T-wa „Rytas“ Z 

Komisarjat VI. Kirkutowa Nr. 1 Kim działania na terenie po- 
i 3. Krzywe Koło Nr. 21 i 23. Fi- 
larecka Nr. 18, 18-b, 20, 22, 24-a, 
24-b, 26 i od 34 do 58 włącznie. 
Ciesielska lewe strona cała. (S) 

Z_ POLICJI. 

— lnspekcja. Inspektor Galle z 
Głównej Komendy Policji dokonał 
wczoraj inspekcji Illl-ego komisar- 
jatu i posterunku wodnego. (f) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Nauki w dniu 2.X1 b. r. 
nie będzie. Kuratorjum szkolne 
zawiadamia Dyrekcje szkół śred- 
nich i Inspektoraty szkolne, że w 

- dniu Zadusznym (2.XI b. r.) nie 
_ będzie nauki szkolnej. (f) 

  

Kino - Teatr | Rirešiajai rę ze wada i orkiestrą bałałajek i mandolin. Monumentalne ardo Ww Wykonaniu 
> 44! artystów teatru Stanisław- 66 w 10 akt. P/g zna- 

„Helios | I kredo w Moskwie „Miłostki carskiego huzara nej powieści Kemi 
Wileńska 32. kina_„Stancionnyj smotritiel*. W rol. gł. genjalny A. Moskwin i urocza W. Malinowska. Seansy 0g.4,6,8i101%/4w. Mickiewicza 4. 

wiatu brasławskiego i święciańskie- 
go. Jako cel stawia sobie nowe 
stowarzyszenie szerzenie oświaty 
wśród Litwinów w duchu zasad re- 
ligji rzymsko-katolickiej. (z). 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— T-wo Wolnomyślicieli w 
Wilnie. W ostatnich dniach ukon- 
stytuowało się w Wilnie Towarzy- 
stwo Wolnomyślicieli Polskich z 
działaczką sekcyj kulturalno-oŚświa- 
towych przy Związkach Zawodo- 
wych p. Parszutowiną na czele. 
Związek ten onegdaj został zalega- 
lizowany przez urząd a 

z 
— Nowe stowarzyszenia. Wo- 

jewoda Wileński zalegalizował sta- 

rzeszy akade- , 

  

karskiego Zamkowa 24. 
Na porządku dziennym m. in. 

Sprawa wzięcia udziału w przyjęciu 
gości czesko - słowackich, którzy 
przybędą do Wilna 2.XI1 r. b. 

— U Techników. W piątek dn. 
29 b. m. o godz. 8 wiecz. Dyrek- 
tor Elektrowni Miejskiej inż. J. 
Glatman wygłosi odczyt: „Najnow- 
sze zdobycze techniki w dziedzinie 
wytwarzania i rozsyłania energji 
elektrycznej”. Wejście dla członków 
i wprowadzonych gości bezpłatne. 

Z KOLEI. 

— Ulgi przejazdowe dla stu- 
dentów, dzieci pracowników, któ- 
rzy brali udział w wojnie 1914— 
1920 r. Ministerstwo kolei powia- 
domiło podległe dyrekcje, iż stu- 
dentom, dzieciom pracowników, 
którzy brali udział w wojnie 1914— 
1920 r. lub pracowali w tymże o- 
kresie czasu na potrzeby wojny w 
organizacjach społecznych i wsku- 
tek tego opóźnili się w  studjach, 
przysługuje prawo ulg przejazdo- 
wych tylko na taki okres czasu, 
przez jaki odbywała się służba 
wojskowa oczywiście o ile równo- 
cześnie na ten przeciąg czasu bę- 
dzie na to dziecko przyznany pra- 
cownikowi dodatek ekonomiczny. 

Zarządzenie to będzie również 
stosowane do dzieci pracowników 
emerytowanych, oraz wdów i sie- 
rot po kolejowcach, jednak już bez 
względu na dodatek ekonomiczny. 

©) 
ROZNE. 

— Program pobytu w Wilnie 
wycieczki lekarzy  czecho-sło- 
wackich. Jak już donosiliśmy we 
wczorajszym numerze naszego p's- 
ma w dniu 2 listopada b. r. przy- 
bywa do Wilna wycieczka lekarzy 
czecho-słowackich. Grupa ta skła- 
da się z 30 lekarzy, 3 lekarek i 12 
pań, żon lekarzy. 

Prowadzą wycieczkę doktor Mi- 
lan Jaun, prymarjusz z Pragi, ze 
strony zaś władz polskich dr. 
Kasprzak, kierownik jednego z od- 
działów państwowej szkoły hygje- 
nicznej w Warszawie, a nie jak po- 
daliśmy wczoraj Dyrektor Depar- 
tamentu Zdrowia dr. Wroczyński, 

Celem wycieczki jest nawiąza- 
nie stosunkó v lekarzy czeskich z 
organizacjami lekarskiemi w Polsce. 

W Wilnie wycieczka zabawi od 

  

wem (Zamkowa 23) zaś o godzi- 
nie 7 wieczorem w Klubie Szlachec- 
kim pożegnalna kawa. 

Zapisy przyjmuje dr. Minkie- 
wicz, Naczelny Lekarz m. Wilna u 
siebie w urzędzie. (z) 

NADESŁA 

ligalna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

1778 

Z POGRANICZA. 

ANE. 

  

— Postrzelenie żołnierza K. 
O. P. W rejonie Wojstowa w cza- 
sie patrolowania został postrzelo- 
ny przez niewykrytych osobników 
szereg. Janikowski Stan'sław. (f) 

— Przekroczenie granicy. W 
rejonie Rudziszek została przytrzy- 
mana Weronika Jodko, w chwili 
gdy usiłowała przekroczyć granicę 
z Litwy do Polski. (f) 

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś drugi występ utalentowanej artyst- 
ki Teatru Narodowego M. Malanowicz- 
Niedzielskiej w sztuce T. Rittnera „Głu- 
pi Jakób*. 

— Przedstawienie szkolne. W sobotę 
o godz. 5-ej p.p. specjalnie dla uczącej 
się młodzieży grane będą „Damy i Hu- 
zary“ A. Fredry. 

— Popołudniówki świąteczne. W 
niedzielę dnia 31 bm. o godz. 4-ej p.p. 
grana będzie zabawna krotochwila W. 
Rapackiego „Papa się żeni, w ponie- 
działęk zaś l-go listopada „Urwis* Ka- 
terwy. Ceny miejsc najniższe. 

— Występy K. Niewiarowskiej w 
Teatrze „Reduta*. Zespół operetki Te- 
atru Niewiarowskiej przybywa do Wilna 
do Teatru „Reduta” na trzy przedsta. 
wienia: w sobotę 30, niedzielę 31-go 
października i poniedziałek 1-go listopa- 
da, z najnowszą operetką W. Kollo „La- 
dy Chic*, która cieszyła się w Warsza- 
wie nadzwyczajnem powodzeniem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Kradzieże. Nowickiemu Wacła- 
wowi, zam. Wielka 30 skradziono w dniu 
ubiegłym ze składu mieszczącego się 
w tymże domu różne rzeczy, których 
wartość ocenia poszkodowany na ogól- 
ną sumę 873 zł. 

— Wczoraj o godz. 0,45 Jeśman Sta- 
nisław, zam. przy ul. Zakretowej 5-a za- 
meldował policji, iż z szatni restauracji 

re) Witold jurewicz, ul. wincji, Zarobek dobry 500—600 zł. miesięcznie. 
1677-a I-szy Wileński 

  

  

EKONOMIJA! 

|GPWGPNGPNGENW 

WYGODA! 

GA (były maj- POTRZEBNI AJENCI do 
ster firmy Paweł Bu- na powiększenie portretów, w miastach i na pro- 

L. MIZEREC, Wilno, ul. S-to Jańska 6. 

niu powieszonej znaleziono ślady krwi 
zachodzi przypuszczenie, iż miało tu 
miejsce zabójstwo, a dla upozowania 
samobójstwa trupa powieszono. Trupa 
zabezpieczono. 

— Kradzież. We wsi Kurhany, gm, 
szumskiej na szkodę Katkina Feliksa. 
skradziono konia, wóz i 3 owce. Poszu- 
kiwania zarządzono. (i). 

    

Z sądów. 
Zabawa w urzędnika 

akcyzy. 

W ubiegłym roku do właścicie- 
la sklepu przy ul. Antokolskiej 
Tabrowskiego zgłosił się jakiś mło- 
dy osobnik i podając się za urzęd- 
nika akcyzy kazał sobie przedłożyć 
ksiegi obrotu. Po podsumowaniu 
liczb figurujących w tej księdze i 
po poczynieniu spostrzeżeń co do 
wysokości obrotu osobnik «ów wy- 
znaczył „podatek* i wyszedł. Ża 
chwilę wrócił jednak z powrotem 
i zawołał Tabrowskiego, proponu- 
jąc mu obniżenie wysokości po- 
datku za małą łapówkę. 

Tabrowskiemu cała ta manipu- 
lacja rzekomego urzędnika akcyzy 
wydała się podejrzaną i dlatego 
odmówił stanowczo dania łapówki. 

Osobnik ów nie dał za wygra- 
nę i tę samą manipulację powtó- 
rzył u Boćwinika. Tu jednak po- 
winęła mu się noga, bowiem bę- 
dąca wówczas w sklepie Emma 
Toft zażądała wylegitymowania się 
a.gdy ten odmówił zawołała po- 
licjanta. Od razu sprawa się wy- 
jaśniła. Osobnik Ów podawał się 
faktycznie za urzędnika akcyzy, aby 
przy wymierzaniu podatku obroto- 
wego wymusić łapówki. Nazywał 
się Stefan Kuś. Policjant areszto- 
wał Kusia. Odprowadzenie jednak 
zaimprowozowanego urzędnika ak- 
cyzy do komisarjatu natrafiło na 
trudności, był on bowiem zupełnie 
pijany. W końcu jednak udało się 
go zaprowadzić do komisarjatu, a 
stamtąd do aresztu. 

Wczoraj pomysłowy Kuś za- 
siadł w Sądzie Okręgowym пг 13- 
wie oskarżonych. Podczas przewo- 
du sadowego tłumaczył się, że był 
żupełnie pijanym i nie zdawał sobie 
sprawy z tego co czyni. 

Sąd skazał pomysłowego urzęd- 
nika akcyzy na 3 tygodnie aresztu. 

Zdan. 

  

przyjmowania zamówień 

Zakład Artystycznych Portretów 
1799-9 

  

Duży wybór rozmaitych 
optycznych i elektryczn. 
materiałów. 

pinją. Pietkiewicz nadużył jednak 
pokładanego w nim zaufania. Zwle- 
kał z 'załatwianiem różnych Spraw 
aby od zainteresowanych wymusić 
gościniec. I tak od jednego otrzy- 1 
mał kilkądziesiąt jaj, od drugiego - 
kilka butelek wódki i t. d. Mało 
tego Pietkiewicz przywłaszczył о- 
płacone mu przez Rozalję Putko 
150 złotych. jako należność za le- 
czenie syna w szpitału w Wilnie. 
Ponadto zalegał z przekazywaniem 
do urzędu gminnego sum ubezpie- 
czeniowych. 

To wszystko skłoniło policję do 
zajęcia się niesumiennym sołtysem. 
Po przeprowadzeniu dochodzenia 
Pietkiewicza aresztowano. Wczoraj 
zasiadł on w Sądzie Okręgowym 
na ławie oskarżonych. Swiadkowie 
zeznają zgodnie, że rzeczywiście 
Pietkiewicz brał łapówki i przy- 
właszczał sumy państwowe i ko- 
munalne. 

To też sąd skazał go na 6 miesię- 
cy więzienia za  zdefraudowanie 
150 zł. i na 6 miesięcy za branie 
łapówek, a wobec zbiegu prze- 
stępstw na 6 miesięcy więzienia 
jako kary łącznej. Zdan. 

  

Książki nadesłane do Redakcji | 
Wydawnictwo Centralnego 

Kursów dla dorosłych. 
K. Grodecka. Ku jasnej doli. Czy- 

tanki na II stopień Kursów dla doro- 
stych. Częsč I-II i III-IV. Warszawa 1926. 

„Błędem jest zaczynač nauczač języ- 
ka Od strony teoretycznej; rozważać 
martwe prawa, przed rozejrzeniem się 
w żywej dziedzinie, w której te prawa 
panują. Gramatyka musi być odsuniętą 
na plan dalszy, gdyż jest ona tylko 
źwierciadtem mowy, którą przedewszyst- 
kiem poznać należy*. . : 

Oto zasada, według której została 
ułożona powyższa książka, mająca na 
celu pomoc w nauczaniu na Kursach dla 
dorosłych. Staranny dobór tematów, u- 
miejętne stopniowanie czytanek odzna- 
cza ten podręcznik, Cechuje go też wiel- 
ki luksus papieru: duże marginesy, po 
6 wierszy druku na stronicy 8-ki. Czy 
nie zbyt rozrzutnie|jak na drożyznę wy- 
dawniczą? 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8, 

Kobieta-Iekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece. weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5 Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

Biura 

      

Telefon Nr. 277. 

M. SNARS 1, Wil- : 
ЁР“ no, ul. NiemifBaka šiuo elektro-techniczne 

г. 22. Egzyst. odr. 19%. D), Wajmana 
Największy wybór i CY 

a-1617 ч najniższe. Ul. w ! 

  

     ai dė Przewrót w gospodarstwie domowem 

GD *|  Majnowszy wypróbowany środek do rozniecania ognia 

"JA ZAPALACZE Raz Dwa Pięć 
do węgla i drzewa 

Z chwilą wprowadzenia na rynek Zapalaczy Raz Dwa Pięć, okazały się zby- 
> teczne: smolaki, trzaski, szczypki, papier, nafta i wszelkie inne podpałki. 
' Zapalacze Raz Dwa Pięć zapewniają w gospodarstwie domowem: wygodę, 
V oszczędność 30—509/o kosztów podpałki, czystość, pewność w zapalaniu i t. @. 
: Zapalacze Raz Dwa Pięć zabezpieczają w zupełności przed: wybuchami (tak 
ó) częstymi przy używaniu do podpalania w piecach nafty, benzyny it.p.), oparzeniami, 
Y skaleczeniami, hałasem (przy robieniu szczypek) wypalaniem dziur w podłogach i dy- 
9 wanach przy używaniu do podpalania żaru i t. d. 

CENA jednej paczki do węgla zawierającej 12 kostek (12 zapalaczy) wynosi 42 gr., cena 
"UV jednej paczki do drzewa zawierającej 32 kostek (32 zapalaczy wynosi 48 gr.) 

> Wysyłamy w pakach najmniej po sto paczek franco stacja odbiorcza wyłącznie za gotówkę. 
Ą Zamówienia wykonujemy odwrotnie. 

Żądać wszędzie! Wszędzie do nabycia! 
R Zamówienia jakoteż zgłoszenia hurtowników i agentów po miastach Polski i na prowincji przyjmuje 

Wytwórnia Zapalaczy „Raz Dwa Pięć* „STABRO% Sp. z o. o. 
Generalna Reprezentacja: „STANDARD LLOYD* Kopernika 17, Lwów. 

ZADOWOLENIE! Próbki wysyłamy darmo i opłatnie. CZYSTOŚĆ! 1716 
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Sb TANIEJ KŻ U AGEKTÓW MYCH FR Ura | poc? eee 

  

   

  

    

    

      

     
    
   

   
   

3 pokojowe ewentualnie 
5 pokojowe mieszkanie, 
w promieniu 2 klm. od 
ul. Jakóba Jasińskiego. 
Oferty w adm. Kurjera 
Wileńskiego od g. 9—3. 
Jagiellońska 3. 2031-0 

'_ | Każdy może mieć ślicznie wykonany portret o 50% taniej przysy- 
| łając zamówienie bezpośrednio lub przez upoważnionych agen- 

  

tów mojej firmy. Wykonanie pierwszorzędne. 1539 
=, Wileński Zakład Artystycznych Portretćw 

L. MIZERĖC, Wilno, Ś-to Jańska 6. Firma egz. od r. 1910. 

Po cenach fabrycznym papa dachowa 
w najlepszych gatunkach do natychmiastowego nabycia 

=" arb i arty- J. UR S-Wie” Wilno, ul. Niemiecka 11, 
róg zauł. Św. "kola ТЬ 

    

    

Piotrogrodzki 

krawiec damski 
fęq Most 1. Hołubowicz, "3-55" 

przyjmuje obstalunki 
na palta, kostjumy, i 
futra. Ceny od 40 zł. 
Udziela iekcji kroju. 595 

! 

‚ Пю — СеБийк1 kwiatowe (li, I. КОЙ, iwardncję 
jaka hiacynty, tulipany ne, ul. Wileńska 7. zwrotu gotówki ma każ. ne, ul. Wileńska 7. 
it. d. do sadzenia w doniczki i do gruntu W. F. Z. 3. 1614 

poleca 

OGRNSY" W ELERA Miksy x: 
ELEWICZ. Niemi ULICA SADOWA Nr. 8. | 2025-1 Ta (w padórznj miecka 

Wydawca:'Tow, Wydaw. „Pogoś" sp. z ogr. Odp, 

    

   

  

    

    

      

  

     

   

  

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

2018-0 

  

+RA 
PREZERWATYWY 

SĄ NAJLEPSZE i NAJTAŃSZE. odbędzie się w sali Krengiela przy ul. 
Ludwisarskiej 4, w niedzielę 31-go 

Swój do swego. 

1656 

Swój do swego. 

Sklep chrześcijański gałantaryjno - spożywczy i tytoniowy 
Dominik Czesnulewicz 

w OQlkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 
  

Kupię rower 
dać w Administracji „Kur. Wil* dła J. G.   

w stanie używalnym. 
‚ ' Zgłoszenia pisemne 

z podaniem adresu, marki i stanu roweru skła- 

  2028 
  

Potrzebna stenografistka 
zastępczo na przeciąg. miesiąca, praca 
dzinach wieczorowych. 

w go- 
Zgłaszać się do ad- 

ministr. Kur. Wil. w g. 11—12 w poł. 2030 
  

po cenach konkurencyjnych 

Wilno, Kwiatowa 5, tel. 3—53 i 9—19. 

Wanny lano-emaljowane pierwszorzędnego ga- 
tunku, Armatury do wanien, wodociągu i kana- 
lizacji, Rury kamionkowe, żeliwne i wodocią- 
gowe, Piecyki oszamotowane poleca ze składu, 

Dom Handlowy Bracia Cholem 
1734 

  

metry, wirówki. Aparaty lekarskie. 
Lampy kwarcowe. 

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

POLECA: Mikroskopy, trychinoskopy. Polary- 

157. 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. 
4—7 

  

  

UWADZE PAŃ! 

damskie. 
Obstalunki w/g żurnali, Ceny najniższe, 

2024-1   ul. DĄBROWSKIEGO 7, m. 10. 

Gustowne kapelusze 
Przeróbka.   Ewen- 

tualne raty przy większych obstalunkach. | 

  

Przyjechała słynna 1491 

wróżka - chiromantka 
dy kto lokuje tylko przez wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- 

leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy- 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na schody. 

Od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz. 

IU=- Walne Zebranie 

Lokatorów 

października o godz. 6-ej wiecz. 2—1 
  

  

Kino „Polonja“ 
Mickiewicza 22. 

Dziś! 
Dawno oczekiwany film 

„MULTÓRA (JAŁI” 
znanego reżysera 

Wilhelma Pragera. 
Udział biorą: słynna 
Tamara Karsawina 

i Władimirow, 
Karolina de la Riwa i inni. 
Lloyd George, Lord 
Baliour, Mussolini i in. 
Początek seansów © 

g:4, 6,8 i 10. 
Kasa czynna od 3,30 

305 

Do SAMOCHODÓW 
żarówki, ładowanie aku- 
mulatorów. Inž. I. Gilels, 
ul. Trocka 4. 1792-8 

Na dogodnych Warunkach 
sprzedajemy-kupujemy 

domy, majątki 
ziemskie, place 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

      

2037-2 

“ zaktad opty- 
„Optiiui czno-okulisty= 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66, Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. 1691-b 

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr.9. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

Drak. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. Tel. 8-93, 

Ogrodnik przemysłowiec 
oraż specjalista hodowli 
tytoniu poszukuje posady 
pod Wilnem. Poczta So- 

ły Jan Grzybowski. 
2034-1 

Pieniądze 
na oprocentowanie 

pod mocne gwarancje 
najdogodniej lokuje 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05 

2036-2 

  

Wileńska 
Spółka Handlowa 

Trocka 1, poleca sery 
holenderskie I gat., kon- 
serwy różnych gat., węd- 
liny, masło i codziennie 
świeże mleko. 1741-b 

Lakład fryzjerski 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygiena. _1685-b 

„Optyk-Rabin“ „szc 
szą firma 

w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska jo 

pm Wielka Nr. 5, 
wejście z podwórza. 

Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań z 
chlebem 1 zł. 10 gr, Mie- 
sięcznym GK 

ngielskie rowery firm 
„Royal, Enfield“ Bandę- 

ru iinnych firm. Maszyny 
do pisania, do szycia, 
gramofony. Wielki wybór 
płyt, Pracownia do repa- 
racji różnych system. ma- 
szyn. Wielka 5, Lacki. 

1695-b 

e męski P. Radzi. 
wiłowski, Subocz 7, 

m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej mo- 

dy. b-1259 

pos specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
ua najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

a-1327 

Tas sklep naczyń 
, kuchennych „Alumi- 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. а-1386 

иуааіа się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł, Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja*, 1693-b 

Šilo astronomiczno- 
! п mieczny N. Jezier- 

ski, ul. Wielka 47 obok 
hotelu „Palace”. Ryby, 
konserwy, czekolady kra- 
jowe i zagraniczne, sery 
szwajcarskie i holender- 
skie, masło świeże. Ob- 
sługa sumienna, dostawa 
do domów. 1633-b 

racownia damskich i 
męskich kapeluszy 

przerabia ze starych na 
nowe па najmodniejsze 
fasony. G. GUT, Niemie- 
cka 21, m. 26. 1676-a 

EL zębów sztucz- 
nych na złocie i kau- 

  

236 czuku. L. Minkier, Wileń- 
ska 21. Medal duży srebr- 
ny. a-1616 

akład fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

cur; wypeł. pierwszorzęd- 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 

b z podfryzow. 1 zł. oraz 
salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni WZT 

1578 

telefon 781. 

Zamko- 
W. Litwinowicz wa 24. 
Obuwie damskie, męskie 
i dziecinne, 2016-b 

Obuwie kalosze, kon- 
l „ iekcja, galanter- 
ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych pole- 
ca D. H. W. Nowicki, 

Wilno, ul. Wielka 30, 
telefon 9-08, а-1659 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych 1. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. 1484-а 

pracownia wojłoków 
. damskich, męskich i 

dziecinnych. Najlepsza 
wełna. Ceny umiarkowa- 
ne. Niemiecka 21 — 26, 
wejście w podwórzu na 
lewo. a-1658 

„ 

„Bar Passaž 
Jadłodajnia Nr. 12, róg 
Końskiej. Obiad—2 da- 
nia 0,90 gr., 3 dania 1,20 
zł. z chlebem. 1800-b 

Ogłoszenia 
do 

„Mirjera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagiellońska 3. 

  

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 
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Czy zapisałeś się na członka › 
LO. "Mu 

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

 


