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ZDNIA. 
Połąc enie konserwatystów. 

Zewsząd dochodzą wiadomości o 

rozlamach wśród stronnictw, Ostatr.ią 
taką nowością jest wystąpienie przez 

wszystkich szanowanego staruszka 
posła Bojki ze stronnictwa Piasta. Po- 
seł Bojko włościanin i senior ludow- 

ców, o którym kilkakrotnie wspomi- 
naliśmy na szpaltach Słowa, zawsze 
z należnym szacunkiem, napisał teraz 

manifest do włościan zaczynający się 

od imienia Bożego, a i od wspomnie- 

nia na króla Piasta. Są tarcia w PPS» 

które grożą poważnemi konsekwen 

cjami. Jeden tyłko obóz konserwatyw- 

ny ma donieść w sobotę o konsoli- 

lidacji i zgodzie. Wspólna deklaracja 
ideowa, o ile nie zajdzie coś nieprze* 
widzianego, ogłoszona zostanie 29 

października. 

W stosunku do ruchu konserwa- 
tywnego wytykano zawsze rozdrobnie- 

mie. Mówiono: dzielą się konserwaty- 

ści na trzy odłamy, a są tak nieliczni. 

Naszem zdaniem to zróżniczkowznie 

w obozie konserwatywnym było zu- 

pelnie zrozumiałe. Wyborcom p. Wi- 

tosa wystarcza program dość nieskom- 

plikowany: „chcemy ziemi, nie chcemy 
płacić podatków*. Na taki „program 
państwowy” p. Witos, czy kto inny, 

znajdzie zawsze tysiące chętnych. Ina- 

czej jest z konserwatystami. Repre- 
zentują oni Sspadkobierćów różnych 

szkół politycznych, które były w 

Polsce, rządziły Polską. Tutaj ustale- 

nie wspólnej dogmatyki politycznej 
sst o wiele, wiełe trudniejsze. 

O:ganizacje konserwatywne Się nie 

łączą , one dziś się tylko konselidują, 

dzis szukają wspólnej platformy przed 

wyboratwi. O połączeniu, zianiu się 

jeszcze mowy niema. 

Dobrze, że konsolidacja nastąpiła, 

że w swoich posunięciach taktycz- 

nych cały obóz konserwatywny bęs 
dzie iść razem. 

Nałeży pamiętać, że rządzące do- 

tychczas partje znakomicie zmniejszy” 
ły swój stan posiadania. Nikt, nawet 
z endeków nie będzie twierdził, że 

znaczenie zw. ludowo-narodowego 
jest dziś takie same jak dawniej. 
Zrzeszone ugrupowania konserwatyw: 

ne mają wszystk e dane, aby pociąg- 

nąć za sobą siery gospodarcze, inte- 

ligencję miejską, poważniejszych rze- 
mieślników i włościan. Dopóki nie 
było połączenia, organizacje konser- 
watywne opierały się przeważnie na zie- 

miaństwie. Przy wyborach połączeni 
konserwatyści odegrają pierwszorzęd- 
ną rolę. Nigdy nie wydadzą tyle człen- 

kowskich biletów, ile ich wydaje PPS. 
—o tem dobrze wiemy, Lecz nie od- 

biera nam to wiary w powodzenie 
konserwałystów przy zdobywaniu man. 

datów. 

Uniewinnienie Szwarcbarda. 

Szwarcbard uniewinnieny. Radość 

w Izraelu, Radość nierozsądna, nie- 

przemyślana, temperamentowa. Żydzi 
nawet najumiarkowańsi połączyli swą 

propagandę z propagandą sowiecką: 

Będzie to miało niewątpliwie złe skut- 
ki. Proces Szwarcbarda był zainsceni- 
zowany jake rewanż za proces Con- 
radiego. Peilura miał być oczerniony 

jako inscenizator pogromów (niesłusz* 
nie, bo Petlura był liberalnie wobec 

Żydów nastrojony) i jako sojusznik 

Polski. Ale dziś Sowiety szalenie liczą 
się z Polską i dlatego cofnęły z pro- 
cesu Szwarcbarda wszystkie antypol- 

skie akcenty. Werdykt francuskiego 
jury będzie miał złe konsekwencje 

przedewszystkiem dla Francji. Prze 
cież j tak tam dziś dlatego przyje- 
chał Dowgalewski, że bolszewicy liczą 

na wielkie komunistyczne zwycięstwo 
przy zbliżających się wyborach. Żad- 
na z armij nie jest tak podminowa- 

ча propagandą sowiecką jak wojsko 
francuskie. Werdykt ławy przysięgłych 
w procesie Szwarcbarda, to nowy ku- 
bek oliwy wiany do tego ognia. Cat. 

  

iusi As E AA 
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wnowił przyjęcia chorych. 
Ul. Niemiecka 22, tel. 1069, od 5—7 w 

W sprzedaży detalicznej cena 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów sfiezamówionych nie 

Rukooskij i Kamienie © opozycji. 
MOSKWA, 27. X. Pat, Izwiestja donoszą, że na wczorajszej 

konferencji moskiewskiej organizacji komunistycznej, Rakowski 
i Kamieniew wystąpili w duchu opozycyjnym. Zebrani nie рог- 
wolili im dokończyć przemów eń. jak wiadomo Kamieniew był 
długoletnim przywódcą sow etu moskiewsk ego. 

Domaganie się wykluczenia Trockiego z partji. 
MOSKWA, 27 X. PAT. Po wykłuczeniu Trockiego i Zinowjewa z 

naczefnych instytucyj kominternu i centralnego komitetu rosyjskiej partji 
komunistycznej, prasa sowiecka zaczyna egłaszzć rezolucie poszczególnych 
organizacyj domagających się wykluczenia Trockiego i Zinowjewa z partji 
komunistycznej. 

Rocznica rewolucji październikowej 
MOSKWA, 27—10. Pat Rząd sowiecki ogłosił dekret po- 

stanawiający, że rocznica rewolucji październikowej 
będzie 7 i 8 listopada. Oba te 

obchodzona 
dnie wszelka praca na całym 

obszarze związku sowietów będzie zabroniona. 

Karjera Józefa Kosiora. 

MOSKWA, 27 X. PAT. Pierwszym 
czelnej rady gospodarczej Z S. S, R. 
nego w Węgrowie, ziemi siedleckiej. 

zastępcą przewodniczącego na” 
mianowano Józefa Kosiora, urodzo- 

Posiedzenie Sejmu 3=go listopada. 
wARSZAWA, 27—10, (żel. wł, Słowa). Marszałek sejmu Rataj po 

krótkiej chorobie objął wczoraj urzędowanie. Po przeprowadzeniu kilku 
rozmów z przedstawicielami klubów sejmowych, wyznaczył dzisiaj termin 
posiedzenia plenarnego zwyczajnej sesji sejmu na dzień 3 listopada o 
godz. 3 pop. Na porządku dziennym znajduje się tylko pierwsze czytanie 
preliminarza budżetewego na rok 28/29. 

Powszechne zainteresowanie wzbudził fakt, że marszełsk Ratej za- 
rządził, ażeby kancelarja sejmowa przy wypłacie djet poselskich w. dniu 
1l.go listopada, uwzględniła tylko 28 dni pracy poselskiej, ponieważ dn. 
28 listopada upływa termin kadencji obecnego sejmu, 

Dalszy rozłam w „Piascie“. 
Wystąpienie 7 ciu posłów i senatorów, » 

WARSZAWA, 27—10 (żel wł. Słowa). Wystąpienie senatora Bojki z 

«Piasta» i jego manifest uważać należy dopiero za początek rozłamu, któ: 

ry niewątpliwie nastąpić musi w szeregach, stronnictwa Piasta. Szereg po- 

słów i działaczy Piasta, przez dłuższy czas pracujących z posłem Wito- 

Sem, dzisiaj wreszćie po bezskutęcznych - staraniach usunięcia jego od 
władzy politycznej, zmuszony był wystąpić ze stronnictwa. Dzisiaj rozeszły 

się wiadomości, że szereg posłów i senatorów postanowiło wystąpić z 

Piasta i złączyć się z senatorem Bojko. Do tych zaliczyć przedewszystkiem — 

tych posłów i senatorów, którzy byli zawsze za porozumieniem z rządem 

marszałka Płsudskiego, a więc: Średniawski, Błyskesz, Kosydarski, Jedy- 
nak, Maślanka, Kowalczuk, Marjan Dąbrowski. Dowiadujemy się jedno- 

cześnie, że w dniu jutrzejszym w jednem z pism ogłoszona zostanie de- 

klaracja tych posłów, którzy wystąpili ze stronnictwa. 

Manifest do włościan sen. Bojki. 
Wice-marszalek Sentu Jakob Bojko 

oglosi! nasigpujący manif:st de wło- 
ścian: 

„Spotkał nas ten zaszczyt ogro- 
mny — głosi manifest — że jeden 
chłop — Wincenty Witos — stanął 
ma czele rządu Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej. Myśl ta wyszła od Pierw» 
szego Marszałka Polski, Józefa Pił. 
sudskiego. To stanowisko obudziło 
w Witosie żądzę władzy za wszelką 
cenę, chociażby ze szkodą stron- 
nictwa i ze szkodą dła ruchu ludo- 
wego. Witos zawarł spółkę z ende- 
„kami. Wyrzekł się samodzielności ru- 
chu chłopskiego, podając dłeń do 
walki z Piłsudskim. 

Od spółki tej nie oderwało go 
nawet straszne morderstwo, dokona- 
ne na osobie prezydenta Narutowicza. 
Zostawszy drugi raz premjerem za- 
miast myśleć o Polsce, o ludzie wiej- 
skim, myślał Witos jak wiel: panów 
posłów o koncesjach, o osobistych 
korzyściach i t. p. Gdy wbrew proś- 
bom ludu i wbrew danemu mnie za- 
pewnieniu, że trzeci raz do rządu 
nie pójdzie, Witos na szkodę swoją 
i stronnictwa poszedł, wtedy wystą: 
pił ze zbrojnym protestem Wódz na* 
rodu Marszałek Piłsudski i wypędził 
kupców. ze świątyni. Do dziś dnia 
mitmo próśb i przedstawień kolegów 
Wilos stoi na ustroniu, miast przeć 
do współpracy kiubu Piasta z rzą: 
dem. 

Gdy na posiedzeniu klubu radzono 
mu życzliwie, by nawiązał rokowania 
z rządem, chociażby za cenę chwilo- 
wego usunięcia się z politycznej are- 

ny klubowej, nie chciał. o tem sly- 
szeć. Dlatego po raz drugi w swem 
życiu muszę rzucić hasło Oczyszcze- 
nia ruchu ludowego. Ogarnia mnie 
żal głęboki, gdy przesuwa się przed 
oczyma tyle łat minionych, w cz:sie 
których Witos dobrowolnie sam wlazł 
w bagne po uszy i wprowadził nie- 
świadomy lud przez fałszywych przy- 
jaciół w to bagno. Wierny progra- 
mewi stronnictwa ludowego, wierny 
ideologji rzeszy chłopskiej i Ojczyź- 
nie wyciągam swoją starą Spracowa- 
ną dłcń de Marszałka. Piłsudskiego, 
wierząc głęboko, że pod Jego sztan- 
darem chłopi polscy znajdą ochronę 
i pomoc w swej niedoli. Chłopu pol- 
skiemu nie mogą przewedzić ci, co 
8 lat uganiali się za zyskami i za” 
ciekli kierownicy innych stronnictw 
ludowych, którzy ruch chłopski roz- 
bił i do jego zjednoczenia nie do- 
puszczają. Ruch chłopski, ruch ludo- 
wy, trzeba oczyścić z brudnych na- 
leciałości i zjednoczyć. Choć stary, 
podejmuję się chwilowo tej pracy. 
Wzywam was wszystkich, braćia wło- 
ścianie i ludzie dobrej woli, was, któ- 
rzy piastujecie godności, przez lud 
wam dane, byście bez względu na 
stronnictwo, do którego należycie, 
skupili się w tej wielkiej I ciężkiej 
pracy kolo mnie. Przyświecać nam 
będzie wielka idea Polski i szczęśli 
wego ludu. 
" Równocześnie z manifestem му 
słał sen. Bojko do posła Witosa za: 
wiadomienie o wystąpieniu z klubu 
„Piasta“. 

Proces b. posła estońskiego Birka. 
TALLIN. 27—X. Pat, Dziś rozpoczął się tu proces przeciw- 

ko b. posłowi estońskiemu w Moskwie Birkowi. Badanie świad- 
ków zakończy się prawdopodobnie w tym tygodniu, wyroku 
zaś oczekują nie wcześniej niż w tygodniu przyszłym. 

Premjer Wukicewicz w stanie oskarżenia 
„, BIAŁOGROD, 27. X. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Skupszczyny 

wniósł Radjcz w imieniu partji wniosek o postawienie w stan oskarżenia 
prezydenta ministrów Wukicewicza. Prezydent ministrów oskarżony jest 
o złamanie kilku artykułów konstytucji, między innemi postanowień ustawy 
o ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a mianowicie przez to, 
iż wywierał on nacisk na ż:ndarmerję, policję i władze administracyjne 
podczas wyborów celem teroryzowania ludności i fałszowania wyników 
wyborów. 

Odparcie komunistów przez Czang Tso Lina 
LONDYN, 27 X. PAT. Wojska prowincji Szantungu sprzemierzone z 

merszsłkiem* Czeng*Tso-Linem zdobyły Kai-Feng stolicę prowincji Honan 
ldotychczes pczestającą ped władzą komunistów. 

jedyńszego n—ru 20 groszy. 

xwracą. | 

Dziesięciolecie rewolucji bolszewichiej. 
W początkach listopada n, st. So- 

wiety obchodzą 10-tą rocznicę rewa- 
lucji bolszewickiej. Uroczystości już 
się właściwie rozpoczęły. Zainaguro- 
wała je otwarta z wielką pompą i 
paradą w dniu 15-go października 
sesja jubileuszowa Cika Z. 5. $. В. 
w Petersburgu. Obrady sesji trwały 
cały tydzień. W dniu otwarcia ogio- 
szony został man fest centralnego ko- 
miteiu wykonawczego Z, S, S, R., za- 
wierający Szereg postanowień па 
przyszłość, coś w rodzaju deklaracji 
programowej. Manifest jest ciekawym 
dokumentem i warto poświęcić mu 
więcej miejsca. 

„Sowiecka forma państwa, prole- 
tarjacka demokracja—stwierdza mani- 
fest—zapewniła sobie udział miljono- 
wych rzesz w budownictwie socjali- 
siycznem... Dyktatura _ proletarjatu 
jest wyższą formą demokracji... Ss- 
cjalistyczna polityka prołetarjatu za» 
gwarantewała zwycięstwo na francie 
gospodarczym, podobnie jak zapew- 
niła zwycięstwo czerwonej armji nad 
zjednoczonemi siłami kontrrewolu- 
cji...* Oto ton i styl manifestu, który 
kończy się następującemi obietnicami: 

U progu dziesięciolecia rewolucji paź- 
dziernikowej Cik ZSSR postanawia: 

1.W stosunku do robotników zagwa- 
rantować wprowadzenie w ciągu lat najbliż- 
sżych 7-mło godzinnego dnia pracy bez 
zmniejszenia płac zarobkowych (zarpłaty). 

2. W celu złagodzenia kryzysu mieszka- 
niowego zwiększyć w porównaniu do roku 
ubiegłego o 50 miljonów rubli sumę prze: 
przeznaczoną na budowę domów robotni- 
czych. 

3, W celu poprawy materjalnego bytu 
biedoty włościańskiej i wogóle biednego 
włościaństwa zwolnić od jedynego podatku 
gruntowego (sielchoznałog) ponad zwolnioną 
już 25 proc. dodatkowo jeszcze 10 proc. go- 
spodarstw chłopskich. 4 

4. Umorzyć pożyczki państwowe dla 
gospodarstw włościańskich z powoda nie- 
urodzejń w latach 1024—25 oraz skreślić 
wszystkie kary wyniłłz z tego powodu dla 
biedoty włościańskiej oraz udzielić žnacz- 
nych ulg sredniakom w podatku gruntowym 
należnym za lata ubiegłe. Udzielić ulg dla 

szerokich warstw wiejskiej i miejskiej lud- 
ności w dziedzinie zaległych kar, sztrafów 

jub innych należneści. 
5. Przyjąć na rachunek pafistwa urzą- 

dzenie rolne wszystkich gospodarstw biedo- 
ty wiejskiej i blednych gospodarstw Ś ed- 
niaków i w tym celu asygnowsć oprócę 
sum przewidzianych w budżecie pafństwo- 
wym dodatkowo 10 miljonów rubli. 

6. Polecić prezydjam CIK' przedstawić 
na następnej sesji projekt ustawy 0 zspomo- 
gach i emeryturach dla ubogich włcścian. 

7. Dodatkowo uzupełnić budżet budo: 
wy nowych szkół sumą 15 miljorów rubli: 

8. Powiększyć dwukrotnie fundusż eme- 

rytalny dla inwalidów wojennych. 
9. Wykreślić z kodeksu karnego karę 

śmierci, jako środek obrony społecznej, z 

wyjątkiem przestępstw przeciw państwu, 
czerwonej armji i zbrojnego bandytyzmu. 

10. Skrócić terminy kar więziennych, 
wydanych przez wyroki sądowe i rozporzą 
dzenia administrącjjue, z wyjątkiem prze, 
stępstw członków partji politycznych, zmie- 
rzających do obalenią ustroju sowieckiego. 

Rzeczą niezmiernie charakterystycz- 
ną jest, że ani w manifeście ani w prze: 
mówieniach przywódców i kierowni- 
ków obecnych rządów w Bolszewji 
nie póruszono kwestji najbardziej pa- 
ącej w chwili obecnej, sprawy zatar- 
gów w łonie partji komunistycznej. 
P. p. Kalinin, Ryków, Łunaczarski i 
inni rozwodząc się szeroko na temat 
osiągniętych wyników w. ciągu ubieg- 
lego dziesięciolecia i snując różowe 
perspektywy tego co będzie, starali 
się zatuszować ponury obraz rzeczy- 
wistošci. Optymistyczny ton ich mów 
„miał zagłuszyć odgłosy walki rozgry* 
wającej się z coraz większą siłą w 
partji, miał zasugestjonować szerokie 
masy spełeczeństwa rosyiskiego i za* 
granicy, że na «Szypkie wsio spo. 
kojno», 

Przebieg sesli jubileuszowej, insce- 
nizacja uroczystości, treść man festu 
to wszystko skompiikoweny manewr 
taktyczny, mający na celu przede: 
wszystkiem a) odwrócenie uwagi Zza: 
równo ma. wewnąfrz jak i na ze- 
 wnątrz od pogłębiających się rysów 
na gmachu komunistycznej budowli 
b) rozbicie opozycji przez pozbawie- 
nie jej haseł agitacyjnych. 

Jak wiadome główną tezą opozy- 
cji, tezą która zjednała jej wielu zwa: 
lenników zwłaszcza w sferach robot: 
niczych, jest twierdzenie, że Sowiety 
zeszły z drogi wiodącej ku budowie 
socjalistycznej na drogę drobne-mie- 
szczafiskiego ustroju (piererażdenie, 
termidorjanizm). Teza ta znajduje i 
znajdowała z chwiłą  wpręwadzenia 
Nowej Polityki ekonomicznej uzasad- 
nienie w życiu codziennem, Przywró: 
cenie części praw w celu pozyskania 
mas chłopskich, 

kiem odbyła się kosztem ogranicze- 
nia przywilejów robotnika: Stąd też 

opozycja rekrutuje się przeważnie z 
robotników i głównem skupieniem 
elementów epozycyjnych są ośrodki 
przemysłowe. Szeregi opozycji poza- 
tetm wypełnia jeszcze ta część  inteli- 
gencji rysyjskiej, która w partji komu- 
nistycznej odsunięta została od żłobu. 
Do opozycji również idą bezpartyjni. 
ldą dlatego, że zaśilając opozycję 
pragną doprowadzić do decydującego 
starcia z grupą rządzącą, widząc w 
tem rękojmię obalenia znienawidzo- 
nego ustroju. 

Manifest Cika rzucając obietnicę 
przejścia z 8-:mio godzinnego dnia 
pracy na 7-mio godzinny w «latach 
najbliższych» przy utrzymaniu tej sa- 
mej płacy zarobkowej odpiera zarzu- 
ty opozycji i odbiera jej najbardziej 
popularne hasło obrony praw robot 
nika, a udzielając ulg chłopom zy- 
skuje oparcie w masie sredniakow i 
biedoty wiejskiej. W ten sposób jed- 
nym zamachem rządząca trójka Sta- 
lin —Bucharin — Kamieniew pragną 
załatwić dwie rzeczy: obalić opozycję 
j wzmocnić oparcie w kraju. Manifest 
Cka jest świetną ilustracją kompromi- 
sowości obecnych rządów w Bolsze- 
wj. I Bogu świeczka i djabłu ogarek. 

„Prawda“ i „Izwiesija“ nazywają 
obecny moment zwrotem historycz- 
nym, otwierającym „nową epokę w 
historji ludzkeści — epokę budowni- 
ctwa socjalistycznego*. „Wyniki osią- 
gnięte w cągu 10 cioiecia na polu 
gospodarczem są olbrzymie. Płace 

zarobkowe — pisze Prawda, streszcza- 
jąc referaty Rykewa i Kujbyszewa — 
w ciągu 9 miesięcy 192627 roku 

przewyższyły poziom przedwojenny 

o 8,3 proc. Rolnictwo w zasadzie 
osiągnęło poziom poziom  przedwo- 
jenny, a transport zarówno według 
długości linji kolejowych jak i obro- 
tu towarowego dawno przewyższył 

normy przedwojenne. Postępująca 

naprzód elektryfikacja stwarza mater- 
jalno-techniczną bazę dla gospodarki 

socjalistycznej. Kooperacja zjedno- 

czyła z górą 24 miljony ludzi a jej 

udział w ogólnych obrotach wzrósł 
do 515 proc.* 

Perspektywy na przyszłość rysują 
się jeszcze bardziej różowe. „W cią: 

gu najbliższych lat—pisze dalej Praw- 

da— produkcja przemysłowa powinna 

się powiększyć podwójnie w stosun- 
ku przedwojennym, w tym Samytm 

stopniu powinny również wzrosnąć 

i inne dziedziny gospodarki. Jednem 
z najważniejszych zadań na przyszłe 

pięciolecie jest obniżenie kosz:ów 
produkcji i wałka z. bezrobociem, 

Opracowany plan przewiduje obniże- 
nie kosztów produkcji w tym okre- 

sie czasu do 24 proc. i obniżenie 

cen hurtowych o 20, detalicznych o 

23—25 proc. Osłągnięcie tych zadeń 
spowoduje przełom w dziedzinie wal- 

ki z bezrobociem”. 
Szeroki rozmach na przyszłość i 

optymistyczna ocena wyników jest 

tylko możliwa na łamach „Prawdy*. 

Rzeczywistość temu przeczy. Prasa 
sowiecka i mówcy na sesji powie- 

dzieli, że płace robotników przewyż- 

szyły poziom płac: przedwojennych, 

ale nie mówiono mic, że płace te za- 
legają całemi miesiącami i teoretycznie 

istotnie być może tworzą cyfrę wyż. 

szą od zarobków przedwojennych. 

'Na sesji nie wspemniano zupełnie o 
tak ważnej kwesiji, jaką jest wydaj- 

ność pracy, nie mówione o setkach 

tysięcy bezrobotnych  zapełniających 
miasta, zapomniano O olbizymich 

rzesząch «bezprizernych»  dzięci — 

włóczęgów, nie mówiono O nędzy w 

jakiej żyje inteligencja — o tych re- 

„zultatach  dziesięciolstniego okresu 

rządów sowieckich dyskretnie zamil- 
czano. Nie mówione również, że w 
chwili obchodu 10-tej rocznicy rewo- 
lucji na całym świecie rezwiały się 
złudzenia, że teraz po klęsce bolsze- 
wików w Chinach, po zerwaniu sto- 
sunków z Anglją, przy naprążeniu z 
Francją a oziębieniu z Niemcami 
Związek sowiecki znajduje się w po: 
zycji odosobnienia w świecie mizdzy- 
narodowym. W dziesiątą rocznicę re- 
wolucji: stwierdzeno, że partja komu- 
nistyczna przestała być monolitetm, że 
na jej gmachu powstały rysy, które 
moga grozić runięciem całej budo- 
wli. To jest druga strona medalu, o 
której w wspaniałych salach pałacu tau- 
rydzkiego nie mówiono, lecz o tem 
głośniej i silniej mówi meza 

A 
EEE TE TEMKTKE TS TNT USA TTIAES 
Palestyna na uroczystościach 

sowieckich. 
LONDYN, 27—X. PAT. Daily 

Express donosi z Jerozolimy: Dzpu- 
tacja robotnicza składająca Się z 6:ciu 
Arabów i 5-ciu Żydów jedzie do 
Moskwy, aby wziąść udział w uros 

smyczka z srednia-czystości 10-lecia rewolucji 

„sek ministra Skarbu, 

„wstępnym artykule 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie Ż-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 z W KA oraz z prowincji o 25 proc* drożej, Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabefowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 
Uchwały Rady Ministrów. 
WARSZAWA. 27 X, PAT, Dnia 

27 bm. o godz. 5 po południu od» 
było się pod przewodnictwem p, v.ce- 
premjera dr. K. Bartla posiedzenie 
Rady Ministrów, Na posiedzeniu tem 
między innemi uchwalone, ua wnio- 

projekt rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
w sprawie zmiany przepisów O sy- 
stemie pieniężnym, projekt rozperzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
popieraniu naftowego ruchu wiertni- 
czego. 

Pozatem Rada Ministrów powzięła 
uchwałę w sprawie przyznania dodat- 
kowych kredytów w budżecie M.stwa 
WR. i OP. w kwocie 798.000 zł, Z 
sumy tej 600.000 zł. przeznacz”no na 
opłacenie około 600 etatów neuczys 
cieli szkół powszechnych. 

W dalszym ciągu Rada Ministrów 
uchwaliła na zasadzie art. 8-go usta- 
wy z dn. 2 sierpnia 1926 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
projekt rozporządzenia © zakazie za. 
wierania umów lawinowych, Istota 
tych umów połega na tem, że [jeden 
z kontrahentów zobowiązuje się do 
dostarczenia towarów, lub do pew 
nych określonych świadczeń pod wa: 
runkiem, że drugi kontrahent pozy- 
ska dla niego pewną liczbę edbior- 
ców. 

W końcu Rada Min. uchwaliła u- 
dzielanie dals ego kredytu w sumie 
100 000 2} na odbudowę Witkowie 
pod Krakowem. 

Pożegnanie generała Żeligow- 
skiego. 

WARSZAWA, 26,X. (£el. wł. Słowa) 
Dziś w kasynie garnizonowem w 
Warszawie odbyło się śniadanie urzą- 
dzone przez marszałka Piłsudskiego 
w cześć ustępującego generała Żeli- 
gowskiego, obrońcy Wilna. Na śnia- 
daniu obecni byli wszyscy członko- 
wie rządu, cała generalicja z genera- 
jaa Sasnkowskim i Rydzem Śmig. 

ym. 
W czasie śniadania marszałek 

Piłsudski wygłosił przemówić nie, 
podnosząc zasługi generała Żeligow- 
skiego. Następnie dziękczynne prze- 
mówienie wygłosił gen. Żeligowski. 
Uregulowanie stanu prawnego 

osadników. 
WARSZAWA, 27 X. PAT. 25 b.m. 

w gmachu Ministerstwa Reform Ral-_ 
nych odbyła się pod przewodnictwem 
p. ministra prof, Witolda Staniewicza 
konferencja w sprawie uregulowania 
stanu prawnego osadnictwa wojsko- 
wego. Celem kcnferencji było spre- 
cyzowanie zakresu działania powoły--' 
wanej obecnie do życia przez p. mie 
nistra Reform Rolnych komisji opi- 
njodawczej w sprawie uregulowania 
stanu prawnego osadnictwa wojsko” 
wego. 

Rezygnacja p. Wł. Studnic. 
kiego. 

P. Władysław Studnicki wyszedł 
z Ministerstwa Przemysłu i Handlu z 
powodu mianowania na Dyrektora 
Handlowego Dzparlamentu p. M. So- 
kołowskiego, którego neminzcja od- 
była się wbrew opozycji p. Studnic- | 
kiego, wywołanej tem, że zdaniem 
p. Siudniekiego. p. Sokołowski pro- 
wadził ebstrukcje i intrygi przeciwko 
traktatowi handłowemu z Niemcami. 
Brzuchomówstwo „Gazety 

Warszawskiej«, 
Gazeta Warszawska Poranna we 

„Koszula i kon: 
tusz* podsuwa nam myśli, których 
nigdy nie mieliśmy i podejrzenia, 
których nigdy nie czyniliśmy. Czyta- 
my tam: 

Sukces ten pułk, Sławka, tak pięknie 
przedstawiony przez warszawski organ <Pra- 
wicy Narodowej», wywołał powążne zanie- 
pokojenie w wileńskiej grupie konserwatywe 
no-rządowej, a mianowicie w «Słowie». Wy- 
raża ona w artykule wstępnym z dn. 25 b. 
m: obawę, <aby pewne grupy lewicowe, 
ubierające się z własnego amatorstwa w 
barwy wysłanników rządu, nie zechciały 
wyzyskeć pozytywnych dla obecnego rządu 
nastrojów wśród ziemiaństwa». Rzuca więc 
Organ mia. Meysztowicza podejrzenie, że 
pułk. Sławek stroi się w piórka wysłannika 
rządu bez jego upoważnienia, przemawią o 
zamierzeniach marsz. Piłsudskiego po amą- 
torsku, natomiast jest wysłannikiem <pew- 
nych grup lewicowych», które chciałyby «wy- 
zyskać» nastroje wśród ziemiaństwa dlą wła« 
snych interesów i celów. : 

Artykuł «O zmniejszenie zła», z 
którego Gazeta Warsz, wyrwała fra* 
zes, na którym oparła swoje teorje, 
zawierał przestrogę pod adresem zie- 
miaństwa, aby nie dawało się wciągać 
do roboty partyjnej zarówno endec- 
kiej, jak oczywiście partji lewicowych. 
Nie mogliśmy tu mieć w najmniejszej 
mierze na myśli pułk. Sławka, który 
nigdy nikogo nie zachęcał do wstę- 
pywania do .pariji lewicowych. Taka 
najzupełniej dowolna interpretacja na- 
szego artykułu jest tylko pięknem 
Dire MN Gazety Warszaw: 
skiej,



ECHA KRAJOWE 
  

O bezpieczeństwo w Swięciańskiem. 
— Korespondencja Słowa. — 

Artykuł 95 Konstytucji Rzp. Pol. 
opiewa. „Rzp. Pol. zapewnia na swoim 

obszarze pełną ochronę życia wolno» 

Ści i mienia wszystkich bez różnicy 
pochodzenia, narodowości, języka, 
rasy lub religj *. 

Wbrew powyższemu artykulowi, 
jstnieją jeszcze w Polsce takie zakątki, 

w których art. ten nie daje pełnej ochro- 

ny życia i mienia obywalela, a do 

takich zakątków w pierwszym rzędzie 

pechowy pod każdym względem pow. 

Święciański należy, zwłaszcza zaś 
zachodnio północna część jego polc- 
żona wzdłuż litewskiego pegranicza. 
W związku z bandyckiemi napadami 
ma dwory polskie, z których w jed- 

nym wypadku spalono całą krescencję 

u p. Brynka w Cejkiniath, w drugim 
zaś, po steroryzowzniu całego dworu, 
obrabowano p, Cywińskiego w Szwin- 
cie, podkreślić należy, że dziwić by 
się należało, gdyby w tak wymarzo- 
nych dla bandytyzmu warunkach, 
jakie daje przygraniczna litewska po« 
łać powiatu, bandytyzmu tego nie 
było. Ludność ustawicznie podjudza: 
ma była i jest przez emisarjaszy li- 

tewskich wszelkiego kalibru przeciw- 
ko wszystkiemu co polskie, a więc i 
ziemiaństwu. Widząc dokoła teror 
rozsiewany przez bandy czy to po 
dworach, czy też w biały dzień na 
gładkich gościńcach, ludność nie chce 
przyczynić się do zwalczenia tej plagi 

"1 milczy, bo wie że inaczej czeka ją 

zemsta ze strony bandytów, a zresztą 

bliższa dla chłopa swoja koszula niż 
pańska kapota, bandyta zaś dywer- 
sant, czy to zwykły opryszek, nie ma 

pretensji do koszuli, gdy ma mož- 
mość bez wielkiego klopetu otrzymać 
solidną kapotę we dworze, a ponadto 

wszak i dokonana akcja dywersyjna 
'nie pozostaje bez nagrody i poparcia 
przez Litwę kowieńską, która chce z 
nami być w ustawicznej wojnie. Chłop 

_ ceni i ma respekt przed silną i spra- 
więdliwą władzą, która opanować Sy- 
tuację potrafi Opanewanie to idzie 
jak z kamienia, bo inaczej i być nie 
może. Jakżeż nie będzia tu bandy- 
tyzm prosperował, gdy na 1 kilo- 

- metrze granicy patroluje jeden tylko 

r 

żołnierz, gdy granica nie wszędzie 
jest przetrzebiona, a przeważnie za- 
rośnięta takiemi gęszczami że o 10 
kroków w stronę oko ludzkie nic 
dojrzeć a tembardziej w nocy nie 
jest w stanie. B;ć może że charak- 
ter prowizoryczności dzisejszego bez- 
granicza ma swoją uzasadnioną rację, 
za kiórą jednak naprawdę zbyt wyso- 

ki haracz ziemianie opłacać muszą. 
I jedao z dwojga: albo dla owej 

racji dzisiejszy stan będzie trwał na- 
dał i dotyczasowy system zwalczania 
bandytyzmu będzie bezsiłny jakim 
był i dotąd, czy też pograni:ze litew- 
skie będzie wyprowadzone ze stanu 
półdzikiego i, na wzór granicy z 
Bolszewją, przekształcone zostanie na 
rzeczywistą granicę. A wówczas nie 
tylko chroniczna akcja dywersyjna 
idąca ku mam zzewnątrz zostanie 
przecięta, lecz i bandytyzm wewnętrz- 
ny da się prędko zlikwidować. Trze- 
ciego wyjścia miema. To trudno i 
darmo. 

Nissłuszne i niesprawiedliwe są 
narzekaaia na organa bezp. publ., 
które przy takich warunkach napraw- 
dę są bezsilne. Zważywszy, że prze- 
ciętaie posterunek policyjny, składa- 
jacy się 7—10 funkcjonarjuszy ma 
do obsługi teren przekraczający 200 
kilom. kwadratowych, teren bardzo 
górzysty, poprzecinany we wszystkie 

  

Niepospolite 
wydawnictwo. 

Dwa lata temu poznańsko-lwow= 
ska spółka wydawnicza pod firmą 
Wydawnictwo Polskie, mająca siedzi- 
bę swoją w Poznaniu, przystąpiła 
do realizowania przedsiębiorstwa wy- 
dawniczego niemającego dotąd odpo- 
wiednika w żadnym z krajów cywili: 
zowanych. Miał to być ciąg nieprzer- 
wany przekładów dzi! pisarskich 
wyłącznie autorów, którzy otrzymali 
literacką nagrodą fundacji Nobła czy- 
Ji najwyższe odznaczenie, o charakte- 
rze międzynarodowym, jakie może 
literatowi przypaść w udziale. 

«lKażdy z laureatów Nobla—czy= 
taliśmy w zapowiedzi niepowszedniej 
publikacjj—będzie reprezentowany w 
naszej kolekcji szeregiem swych dzieł 
tak, iż z czasem cała kolekcja obej" 

mie kwiat dorobku kulturalnego 
wszystkich narodów*. 

" Ztą myślą przewodnią jako fun- 
dament ideowy, zaczęła wychodzić 
"dwa lata temu Bibljoteka Laureatów 
Nobla—tomami poszc:ególnemi, u- 
kazującemi się w dowolnych odstę- 
pach czasu—wydawnictwo wzorowe, 
niemal luksusowe pod względem 
typograficznym. 

Zapoczątkowane śmiałe i o wy- 
sokim poziomie przedsiębiorstwo 
puszczeniem w świat powieści Ro- 
main Rollanda „Colas Breugnon*, 
książką «w dobrym fraucuscim guś- 
cie», piękną i pogodną, Przekładu 

, dokonał szczery a wybredny pocta, 
liryk, jakich mało, autor zbioru ślicz- 
nych poczyj «Liber tristium» Fran:i- 

Swięciany, 26-g0 października. 

strony lasami i młodniakami, dające- 
mi możność przejść niespostrzeżenie 
niemal z jednego krańca powiatu na 
drugi, zważywszy to wszystko trzeba 
stwierdzić, że obsługa tak poprostu 
liczebnie mikroskopijaa—to tylko for- 
ma bez treści. Zwiększenie aparatu 
bezp. publi. paciąga za sobą oczywi- 
ście konieczność zwiększenia w tym 
celu wydatków. I tu tzeba wybierać: 
albo zwiększenie kredytów na wzmo- 
cnienie aparatu bezp. publ, co jed- 
nak radykalnie nie usunie złego do- 
póki granica nie zostanie uporządko- 
wana, albo óbecny stan bezpieczen - 
stwa trwać będzie nadal. 

Wreszcie celem należytego od- 
zwiarciadłenia beznadziejności dzisie|- 
szej syłuacji w powiecie, trzeba wspo- 
mnieć jeszcze o jednzj z odwrotnych 
stron medalu Zacznijmy od opisania 
następującego faktu W  Wileń:kim 
Sądzie Apelacyjnym toczyła się spra- 
wa oskarżonego © udział w akcji 
dywersyjnej. W charakterze świadka 
występował jeden z wyższych fun- 
kcjenarjuszy Pol. Pow. Obrona za- 
żądała wymienienia nazwisk konfiden- 
tów, o których zaszła mowa w toku 
rozprawy Sądowej. Przedstawiciel 
Pol. Pow. prosił Sąd о zwolnienie 
go od powyższej odpowiedzi. moty- 
wując iż nie ma możności wydać 
swoich konfidentów, gdyż narazi ich 
na zemstę ze strony dywersantów, 
Ale bal Odnośne ustawy nie przewi- 
dują możności przychylenia się do 
prośby świadka. Czyli że gdyby Sąd 
stanął na gruncie ściśle formalnym, na- 
zwiska konfidentów musiały by być 
ujawnione. I tylke szczęśliwy zbi:g 
okoliczności — polegający na tem 
że w personałnym składzie Szdu za- 
siadali sędziowie, którzy zastosowa- 
nie powyższych ustaw w danym wy» 
padku uznali za niedorzeczność i po 
naradzie zwolnili przedstaw Pol. Pow 
od odpowiedzi — uchronił koniide +- 
tów, ludzi oddanych Państwowości 
Polskiej od nieuniknionej zemsty. 

A iież to razy ścisłe przestrzega- 
nie litery prawa, odpowiednie w wa" 
runkach normalnych, naraziło na 
szwank dobro i autorytet państwo: 
wości ;polskiej w zbałkanizowanych 
zakątkach kresowych, a w związku z 
tem i interesa ziemian Polaków, któ- 
rym nie wszędzie ochrona życia i 
mienia jest zapzwniona, eni. 

ŚWIĘCIANY. 

— Zjazd Zw. Polsk. Naucz. 
Szkół Powszechnych, Z począ- 
tkiem bieżącego miesiąca r. b! odbył 
się w Święcianach doroczny walny 
Zjazd Oddziału powiatowego Z. P. N. 
Szk. powsz. Ze względu na to, że 
zjazdy związkowe mają zwykle - bar- 
dzo małą frekwencję, tym razem po- 
starano się nadać zjazdowi charakter 
cgólno nauczycielski. jednak ogół 
nauczycielstwa, aczkolwiek  przychyl- 
nie usposobieny do pracy związko* 
wej, z powodu n.ewłaściwej polityki 
sfer kierowniczych związku, zachował 
się obojętnie wobec zjazdu i udziału 
w nim prawie nie wziął. Świadczą o 
tem najlepiej cyfry: w zjezdzie wzięło 
udział tylko 46 nauczycieli. 

Korzystając z tego, że na sali 
obrad zebrała się tylko nieliczna gru- 
pa związkowców, p. Ordyniec przy 
pomocy kilku innych usiłował ze 
zjazdu urządzić man.festację * „ogółu 
nauczycielstwa” przeciwko inspekto- 
rowi szkolnemu p. Majewskiemu, 
stawiając mu różnego rodzaju za- 
rzuty. ‘ 

szek Pik pisujący pod pseudonimem 
F, Mirandolla. 

Na czele redakcji wydawnictwa, 
czyli kierownictwa zarówno literackie= 
go jak artystycznego, stał przez dwa 
upłynione lata dr. Stanisław Lam. W 
roku bieżącym objął po nim to kie- 
rownietwo jeden z najwytwornie|- 
szych pisarzy w Polsce, świetny 
stylista, autor minjatur literackich i 
cyzelerskich bimbelotów jakby żywe 
cem wyjętych z epoki roccoco, zapa- 
lony miłośniki Historji staroświeckiej 
—nie starożytnejj—smakosz literacki 
di primo cąrtello Stanisław Wasyłew- 
ski, popularny po całej Polsce autor 
«Romansu prababki», opowiadań "ze 
dworu <Króla Stasia», «<Milešci Ro- 
mantycznej», „U księżnej pani”, „Por- 
tretów Pań Wytwornych" etc. 

Z pod ręki też Wasylewskiego 
wyszedł świeżo—pięćdziesiąty pierw 
szy tom „Bibljoteki Laureatów _Nob- 
la”, Tomem tym jest powieść Rabin- 
dranatha Tagore „Dom i świat*— 
historja niezmiernie tragicznego splo- 
tu małżeńskiego trójkąta, z momen- 
tami niemal kryminalistycznem), a po 
mimo to opowiędziana wprost z 
fenomenalną prostotą słowa, wywiera- 
łącą właśnie ogromue wrażenie. 

Pięćdziesiąty pierwszy toml.. Jik 
się rzekło: niema w Edropie takiej 
kolekcji utworów bel etrystycznych wy- 
szłych wyłącznie z pod pióra pisarzy 
uznanych przez najwyższy areopag za 
„tiajwiększych“ we współczesnej lite- 
raturze wszechświatowej. 

Zanim poszczęści się nam powi- 
tać gorącemi okłaskami setny. tom 
Bibijoteki Laureatów Nobla, odświęć- 
my 50-cio tomowy jej jubileusz bo- 
daj tylko rzutem oka Q vol d'oisequ 
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Krytyczna sytuacja © Rumunji. 
PARYŻ. 27. X. Pat. Wiadomości nadchodzące z Bukaresztu 

drogą okrężną donoszą, iż sytuacja w Rumunji jest w chwili 
obecnej krytyczna. Wojska i żan 
blicznych. Wszelk e gromadzen e 

darmerja strzegą gmachów pu- 
się ua ulicach jest zabronione. 

Komunikacja telefoniczna z zagran'cj jest przerwana. Zaprowa- 
dzono jaknajbardzej surową cenzurę i kontrolę wysyłanych in- 
formacyj Do Bukaresztu i okolic przybyły liczne oddziały woj- 
skowe. Ze strony rządu istnieje zamiar aresztowania szefa partji 
chłopskiej Man'u. 

Uspakajające doniesienia półurzędowe. 
BUKARESZT, 27. X. Pat. Agencja Radio-Olient stwierdza ponownie, 

że wbrew wszelkim wiadomościom rezpowszechajanym zagranicą, 
wydano żadnych łym kraju panuje spekój, Nie 

Izba rumuńska ob:adować będzię dziś 
wania Manoilescu i w związku z tem 
Wszystkie partje złożą swe deklaracje. 

w Ca- 

specjalnych zarządzeń, 
po południu nad Sprawą areszto- 
nad zasadami ustroju państwa. 

EST TTT TA NIN OIS T A PATI PETN TRADE TA LDITTTK KISS 

Być może nikt nie zg nął? 
RZYM, 27,X. PAT, Według ostatnich wiadomości cyfra ofiar, które zginęły 

na parowcu włoskim 
obawiano, a istnieje nawet nadzieją, 

radjową, że prawie wszyscy pasażerowie 
faida" zostali uratowani. 

„Principessa Mafalda“ jest znacznie mniejsza niż się 
że spadnie do zera. 

RIO-DE JANEIRO 27X, PAf, Statek francuski „Formose“ donosi drogą 
pa.owca włoskiego „Principessa Ma- 

Ujęcie zbrodniczej bandy kłusowników. 
BRZEŚĆ LITEWSKI, 27X, PAT. Pościg za sprawcami morderstwa noste- 

runkowego Tetery i gajowego Pietrowa został 26 b. m. uwieńczony pomyślnym 
wynikiem. Dzięki energicznemu prowadzeniu dochodzeń pod kierunkiem na-- 
czelnika urzędu śledczego komisarza Rucińskiego, aresztowano Dymitra Klimo- 
wiczą zabójcę gajowego i Pawła Leszczuka zubójcę posterunkowego. Ponadto 
zostali aresztowani Iwan Cyryluk i Sawielij Sydoruk. którzy również brali 
ndział w zbrodniczej bandzie kłausown:ków. Mordercy przyznali się do winy 
oraz wskazali miejsce, w którem przechowywali broń. Staną oni przed sądem 
doraźnym. 

Okropny wypzdek na polu wyścigowem: 
POZNAŃ, 27,Х. PAT. Wczoraj w południe odbywał się w Ławicy pod wisko kierownika oddziału prawosław- 

Poznaniem bieg myśliwski 7 pułku strzelców konnych, w którym uczestniczyło 
około 50 jeźdców. W czasie biegu uczestniczący w nim major Sztabu Gene- 
ralnego Mieczysław Zatłokal szef oddziału wyszkolenia przy D. O. K. spadł 
na barjerę, przyczem koń zrulował razem z jeźdcem .przygniatającego swoim 
ciężarem. Koń wskótek złamania kręgosłupa padł na miejscu, a majora Zatło- 
kala wydobyto z pod konia z ciężkiemi 
zio10 do szpitala garnizonowego, gdzie, 
skiej, o g. 6 wiecz. zmarł. 

obrażeniami zewnętrznemi i przewie:- 
mimo natychmiastowej pomocy lekar- 

Św. p. mjr. Zatłokal liczył lat 31, był synem lekarza 
powiatowego w Jaśle, służył w 1i 2 pulka, był internowany na Węgrzech. 
Następnie brał udział w walkach na froncie włoskim, a w armjispolskiej brał 
udział w walkach z bolszewikami. Otrzymał 3-krotnie Krzyż Walecznych 
Ostataio był szefem oddziału wyszkolenia. 

Pociąg runął w przepaść 
WIEDEŃ, 27 —10. Pat Neu 

grodu, że na linji Sarajewo-Mostar, 
wiszącego mostu, spadł pociąg do przepaści głębokości 

e Freie Presse donosi z Biało- 
z powodu oberwania się 

50-ciu 
metrów. Liczba ofiar dochodzi podobno do 260-ciu. 
GRZANIE ZECOTZERIRZERETROREOO ROSA SZOSOWE RAZOWY  Ściańsli-h niekatoliekich. 

Należy tu wskazać, że zjazd był 
organizowany jako Święto 1O-lecia 
szkolnictwa polskiego i tem bardziej 
dziwić się należy, dlaczego dzień tak 
uroczysty zechciał p. Ordyniec wy- 
korzystać dla swych animozyj 080- 
bistych. 

Chciałoby się tu zaznaczyć, że 
długoletn'a walka o szkołę polską w 
zaborze rosyjskim wyrobiła typ na- 
uczyciela kresowego, uczyniła go 
pracowitym i wytrwałym, zdolnym 
pracować nawet w najgorszych wa- | 
runkach, nie uczyniła tylko nauczy- 
ciela naszego... wielomównym. 

Tę okoliczność wykorzystują nie- 
którzy nauczyciele, wysuwając się 
po kilku miesięcznym pobycie na 
kresach na stanowiska kierownicze 
związku, aby potem swój własny ton 
nadzć pracy związkowej. 

Ilustracją aspiracy] tych panów 
niech posłuży żądanie związku Świę- 
cieńskiego, aby inspektor szkolny 
swe wnioski o przeniesienia i zwal- 
niania nauczycieli uzgadniał z opinją 
związku. Gdyby inspektor uwzględnił 
to żądanie, nauczycielstwo wpadłoby 
w dziesięciokrotnie gorszą załeżność, 
niż służbową, bo każdy nau:zyciel 
poza sumiennem wykonaniem swoich 
obowiązków, musiałby jeszcze oglą- 
dać się na to jakiem okiem spoglą- 
da na niego p. Ordyniec i liczna rze- 
sza władz związkowych. | 

Należy tu zaznaczyć, że stosunek 
inspektora szkolnego p. Majewskiego 
do związku nauczycielskiego był zaw- 
sze poprawny i życzliwy. Związek 
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na tę imponującą kolekcję, którą о- 
bowiązkowo musimy zaprezentować 
światu latem roku przyszłego na 
międzynarodowej wystawie prasy i 
księgarstwa w Kolonii... 

Przedewszystkiem zaznaczmy, że 
wszystkie przekłady, objęte Bibljoteką 
Laureatów Nobla są autoryzowene 
czyli dokonane z upoważnienia auto- 
ra. Lwią ich część dokonał Mirandol- 
Ja—lecz mamy wśród tłumaczów naz- 
wiska Leopolda Staffa, Józefa Birken: 
majera, S'anisława Sierosławskiego, 
Bronisławy Neufeldówny, Izabeli Luto- 
sławskiej i innych, Czy wszystkie 
przekłady „stoją na wysokości orygi- 
nału*? Oczywiście, że nie wszystkie 
są jednakowej wartości. Tak zupełni: 
jak się rzecz ma np. z poezjami, sa- 
mego Kochanowskiego, co pisał w 
przedmowie do „Fraszek“: „Najdziesz 
tu fraszkę dobrą, najdziesz złąi śred- 
nią.—Nie wszystkie mury wiodą ma- 
teryją przednią—Z boków cegłę ru- 
mieńszą i kamień ciosany—W pošro- 
dek sztuki kładą i gruz brakowany*, 

Na szczęście w Bibljotece Laąu'ea* 
tów Nobla jest olbrzymia większość 
doskonale wypalonej cegły i kamie- 
nia lege artis ciosanego. Trzeba jed: 
nak mieć na uwadze nielada trudność 
roboty. Np: jakże piekielnis trudny 
jsst do tłumaczenia Szwedzki Hai 
denstam! Już dobry przekład jest 
bardzo niełatwy do osiągnięcia; a cóż 
dopiero mówić o wybornym, o do- 
skonałym, o idealnym! Boye i Bal- 
monty, Mrjamy i Felicjany, Kaspro- 
wicze i Porębowicze ma kamizniach 
przydrożnych się nie rodzą, 

N:stępnie, — jeśliby się nawet na- 

sam to uznawał i z tem się nie krył. 
Nie jest przecież tajemnicą, że w 

tych powiatach, gdzie inspektorzy 
odrazu zajęli względem związku „sta- 
nowisko nieprzychylne, organizacje 
związkowe zanikły, zanim zdążyły 
rozwinąć sit. 

To jednak nie powstrzymało p. 
Ordyńca od komponowania najrozma- 
itszych zarzutów. 

OSZMI ANA. 

— Polowanie na wilków. Dnia 
16 października w maj. Wysoka gmi- 
ny Graliżyskiej u pana Gustawa Him. 
rota odbyło się towarzyskie polowa 
nie ze sznurami na wilków, na którem 
zostało zabito 3 wilków. 

BIAŁYSTOK. 
— Zjazd Tow. Szkoly bialo- 

ruskiej, W dn 25 i 26 bm: odbył 
Się w Białymstoku zjazd delegatów 
Towarzystw Szkoły białoruskiej. Po 
załatwieniu całego szerzgu spraw za- 
wodowych oraz wysłuchaniu referatu 
delegata Zarządu Głównego Sznatora 
Własowa dokonano wyborów nowe- 
go zarządu, prezesem którego został 
Nikita Fiedoruk. 

GRODNO, 

— Zmiana na stanowisku Sta- 
rosty. Starosta grodzieński p: inż. 
Henryk Bienkiewicz zostaje przenie- 
siony na stenowisko starosty w O- 
strołęce. Następcą p. Bienkiewicza ma 
podobne być p. R. 
z Krzemieńca. 

   

trafiło na słabszy przekład, zrewan- 
żuje go wartość niepospolita samego 
utworu. jak do laureata Nobla nie 
mieć zaufania? Nie wspominając O 
tem, że dzieła laureatów Nobia trze. 
ba znać.. choćby po jednej książce 
każdego z nich. 

Oto nie szukając dalej: Maeier- 
linckt W Bibljotece Laureatów Nobła 
mamy jego przepiękne „Życie pszczół”, 
jego „inteligencję kwiatów*, jego 
„Wielką tajemnicę”, „Życie termitów*, 
„Skarb ubogich", „Mądrość i prze- 
znaczenie”, mamy jego tak ciekawą 
książkę dotyczącą zjawisk z dziedzi- 
ny, wyrażając się popularnie, okul- 
tyzmu a właściwie nmajściśłejszej juź 
dzś wiedzy psychicznej, przeczuć, 
fasnowidzenia, telepatji i t. p. („Gość 
Nisznany* wydany po angielsku w 
Anglji i Ameryce natychmiast po woj- 
nie). 

Twórczość Anatola France repre- 
zentują „Poglądy księdza Hieronima 
Coignarda“. Nie potrzeba więcej. Po- 
dobnie jak ograniczono się do wyda* 
mia w Bibljotece Laureatów tylko dzie- 
więciu opowiadań Reymonta ujętych 
w jeden tom zatytułowany „Pęknięty 
dzwon“, 

Nader sporo weszło do B:bijoteki 
pism Rabindranatha Tagore. Romain 
Rełand jak zapoczątk. wał Bibliotekę 
tak też zamknął jej pierwszą 50-cio 
tomową serję swoim „Janem Krzyszto- 
fem” w przekładzie Staffa. Pawła 
H:ysego—kt6ry, mówiąc nawiasem, 
znalazł się wśród laureatów Nobla 
dziwnem zrządzeniem za bardzo już 
dla niego łaskawej Opatrzności — re- 
prezentowany jest przez sześć nowel 
ze słynną swojego czasu „L'Arrabia- 
ta* na czele. Bardzo mądrze uczynio- 

obakiewicz starosta KKA 

  

Jaki będzie budżet na rok 
1928—29? 

Opracowany przez ministerstwo 
skarbu reliminarz budżetu *na r. 
1928—29 jest pierwszym budżetem, 
opartym na pełnowartościowej / walu« 
cie złotej. Różni się on i tem od 
budżetów dawnych, iż nie zawiera 
pozycji przeznaczonych dla sejmu na 
skreślenie. 

Natomiast w pozycjach poszcze- 
gólnych resortów nie odbiega on od 
dotychczasowych cyfr. Wszędzie jed. 
nak daje się zauważyć tendencja do 
redukcji (budżet M. S. Wojsk. prze” 
kracza 600 milį. zł. a więc jest nieco 
niższy od roku obecnego). Zasadni- 
czo różni się newy preliminarz od 
dotychczasowego szablonu tem, że na 
inwestycje amortyzujące się i docho- 
dowe — przeznaczone są nietylko 
sumy dochodów, ale zgodnie 7 pla- 
nem stabilizacyjnym przeszło 100 milf. 
zł. z pożyć ki amerykańskiej. 

Suma ta mogłaby znaczn e zmniej- 
szyć się, gdyby rząd, posiadając peł- 
momocnictwa w dziedzinie podatko- 
wej, mógł sięgnąć do kieszeni tych 
warstw społecznych, które, jak dotąd 
nie ponoszą świadczeń na rzecz Skar* 
bu państwa w stosunku de swych 
zarobków... 

Nieprawdziwa wiadomość. 

WARSZAWA, 27.X. PAT. W nie- 
których dziennikach warszawskich po- 
jawiła się wiadomość, jakoby stano- 

nego w departamencie wyznań w 
M-stwie W. R. i O.P. po d-rze 
Borowskim objął p. Jędrzejewicz, rze- 
komy refarent wyznań w poleskim 
urzędzie wojewódzkim. Wiadomość ta 
jest nieprawdziwa gdyż 1) wytnienio- 
ne stanowisko po p. Borkowskim nie 
jest ostatecznie obsadzone, 2) ani w 
poleskim urzędzie wojewódzkim, ari 
w departamencie wyzneń M-stwa W. 
R. i O. P. nie było i niema urzędn= 
ka nazwiskiem Jędrzejewicz, 3) refe- 
rent wyznań poleskiego urzędu wo- 
jewódzkiego p. Mieczysław Jaworski 
przeszedł do departamentu wyzn<n 
M-stwa W. R. i O P. na stanowisko 
rzferenta w wydziale wyznań chrze- 

Ambas. Skrzyński u Ojca Św- 
Ojciec św. przyjął w środę na po- 

słuchaniu prywatnem p. Władyslawa 
Skrzyńskiego, ambasadora polskiego 
przy Stolicy Apostolskiej. W kołach 

Nieusuwalność sędziów będzie 
zniesioną na okres oOrgani- 

zacyjny. 

W związku z odbytem  posiedze- 
niem Zarządu głównego Zrzeszenia 
sędziów i prokuratorów delegacja 
Zrzeszenia, składająca się z przedsta- 
wicieli sądownictwa wszystkich dziel- 
nic była przyjęta przez pp. ministra 
Sprawiedliwości Meysztowicza i vice: 
ministra Cara w sprawie opracowa» 
nego projektu nowego ustroju sądow- 
nictwa. 

Delegacja w pierwszym rzędzie 
wyraziła postulat, aby okres organie 
zacyjny, w ciągu którego miałaby u- 
lec zawieszeniu nieusuwalność i nie- 
przenaszalność sędziów, został skró- 
cony do kilku miesięcy (projekt prze- 
widuje dla sądów I instancji—2 lata, 
I! instancji—rek). 

Następnie podkreślono, že ni sta 
nowiska w sądownictwie naležy po- 
wolyweč wyłącznie osoby, mające 
pełne kwalifikacje normalne ; (projekt 
przewiduje pewne odchylenie od tej 
zasady). Wyrażono pogląd. iż przy 
nominacjach i awansach па stano- 
wiskach sędziowskich podstawą no- 
minacji winny być opinje sądów o 
kandydatach, gdyż w ten Sposób 
uniknie się z jednej strony protekcjo- 
nizmu, z drugiej zabezpieczy się mi- 
nistra Sprawiedliwości przy załatwie= 
niu wniosków nominacyjnych od 
zawsze możliwych wpływów politycz- 
nych. ; 

Zarówno p. minister Meysztowicz, 
jak i p. viceminister Car, zaznaczając, 
iż w okresie organizacyjnym pewne 
przesunięcia personalne będą koniecz= 
ne, zapewnili iż nie jest zamiarem 
czynników miarodajnych wykorzysta: 
nie tego okresu dla «ugów» w Są- 
downictwie, gdy decydującym mo" 
mentem będą zawsze tylko względy 
rzeczowe. Inne kwestje nie zostały 
jeszcze ostatecznie sprecyzowane. 

Ekshumacja zwłok Ś. p: Hor- 
tyego, brata regenta Węgier. 

WARSZAWA, 27 X (źel. wł, Słowa) 
W dniu 25 bm. odbyła się w Ra- 
domsku uroczystość żałobna ekshu- 
macji zwłok porucznika huzarów Ś.p. 
Hrty'ego, brata obecnego regenta 
Węgier, poległego w r. 1914 w w I- 
ce z Rosjanami. Na uroczystość ża” 
łobną przybył drugi brat regenta 
Jednocześnie wzięły w obchodzie u- 

duchowieństwa rzymskiego łączą ten dział władze wojskowe i administra- 

fakt z życzeniem Piusa X! sredkiego cyjne. 
obsadzenia stanowiska nun jusza 
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no nie sięgając w literacki bagaż 
Hsysec'go — głębiej. Już „Wesele na 
Kapri* jest zbytecznz. 

Rudėlia Euckena znakomite dzieło 
„Wielcy myśliciele* (ściślej: «Poglądy 
na życie wielkich myślicieli) dzieło 
które ed roku 1890 miało kilka wy* 
dań, właściwie nie należy do literatu- 
ry, wszelako Bbljotekę Laureatów 
rzetelnie—zdobi, Jest to jakby wykład 
jakiegoś ucznia F.chte'go z dziedziny 
filozofji przemian wewnętrznych w 
dziejach ludzkości. 

Jakžeby w B.bljotece Laureatów 
miało braknąć «Ksiąg Dżungli» Ru- 
dyarda Kiplinga? Są obie. Selma La 
geróf szerokie zajmuje miejsce («Ma- 
ja Liza», «Tętniące serce», a przede- 
wszystkiem słynna «Gósta Berling»). 
J.st też i kapitalny <Ołód» Knuta 
Hamsuna, wi:lkiego Norwega, ce 
szewczykiem był i chłopcem  okręto- 
wym i świat cały zwiedził i w prasie 
przez dłuższy czas tkwił głęboko aż 
się wzbł dumnie po nad życia prze- 
ciwieństwa i mizerję. Niewątaliwie po 
powieści «Kobiety u studni»  przy|- 
dzię kolej na Fiamsuna utwory w for- 
mę dramatyczną ujęte; może na 
«Munken Vendt>? | 

Knut Hamsun i V:rner v, Hazi- 
denstam z jego radością życia—jakiż 
kontrasi! Oto <Hans Aienuse — na 
początek. Nie daje pelnego wyobra- 
żenia o obrazach wojennych H :iden- 
stama, o jego rozgłośnych «Karoli- 
narna» z 1897-go, które mamy w na- 
szem piśmiennictwie, aczkolwiek nie 
kompletne w pięknym przekładzie tłu- 
macza Zorilli «Dan Żuana» St. M ła- 
szewskiego, Czyżby się nie dało 
przekład Miłaszewskiego przedruko- 
wać w Bibljotece Laureatów? A i 
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przypomnieć wypada, że Heidenstam 
jest jednym z najwybitniejszych  liry- 
ków w literaturze wszechświatowej. 

Henryk Pontoppidan, sławą okry- 
ty powieściopisarz duński, dożył wła- 
śnie w tych. dniach  siedemdziesiątki. 
Ni:pospolity to talent, mocny, wla 
dający mistrzowsko literacką mową. 
Pontoppidan jest ziemianiaem z krwi 
i kości i z ziemiańskiego punktu wi- 
dzenia patrzy na ludzi i ich sprawy. 
Jest uosobieniem zmysłu praktyczne- 
go i głębokiej uczciwości i szczerości. 
Potrafi snagać obłudę, šwigtoszko- 
stwo, frazeelogię, demokrację «salo-“ 
nową», konwencjonalne małżeństwa z 
ironją arcybolesną. Potrafi też dosad- 
nie—zwymyślać. Rozbraja tem, że 
we własnem oku dopatrzy nietylko 
belkę ale i zdziebzłko. Uiwory jego 
są zazwyczaj omglone па początku 
romantyzmem; następnie zaś 
toppidan ma pasję  rozdzierania 
tej zasłony ukazując nam — nagie 
życie. W Bibljotekę Laureatów wcielo- 
no jego rozgłośną powieść „Ziemia 
obiecana* | drugą zatylułowaną „Dja- 
beł domowego ogniska". 

Szkoda wiełka, że nie znajdujemy 
na wstępi3 książki chsćby majtre- 
ściwszego życiorysu, oraz choćby 
sumarycznej wiadomości o całokształ- 
cie twórczości Pontoppidana — tak 
przecie mało znan:zgo u mas w 
Polsce. * 

Podobnie i dzieła Gjellerupa, pi- 
sarza cuńskiego, również mało zna- 
nego należało poprzedzić wiadomoś- 
tią e nim bibljo-bjograficzną. 
jednym wieku dziś z Pantoppidan:m. 
Zdeklarowany i gorący „wolnodu- 
miec”, nie uznaje żadnej religji, adc= 
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KURIER GOSPODARCZY 
O zadaniach sekcji Finansowej Magistratu 

/ Wileńskiego i o jej odpowiedniej organizacji 

Jeżeli można mówić, że zarząd 

gospodarką miejską można podzielić 

la wydziały, czyli, jak przyjęto nazy- 

wać w Mlagistracie wileńskim, na 
sekcje, które mogą być tak skonstruo- 

; wane, że mogą nie mieć nic współ- 

* mego między sobą, tak naprzykład, 
że szkolnictwo może wcale nie wie- 
dzieć © tem, co się dzieje w szpitą[- 
nietwie, to podobne zapatrywanie się 
na"Gekcję fnansewą byłoby  zasadni- 
czo mylne. 

S:kcja finansowa w  Magistracie 
każdego większego miasta, jest to 
mervus rerum, który głęboko  wcho- 
dzi we wszystkis gałęzie gospodarki 

‚ mmiejskiej i wskutek tego bieżące Za 
| dania tej sekcji nie powinne ograni: 

czać się tylko do spraw dóchodo- 
Msywych, tj. do spraw ściągania podat- 

""kó8. względnie do epłaty długów. 
Że tak być powinno zauważył to 

w swoim czasie znawca stosunków 
, komunalnych, prof Gutkowski, który 

wskazał na to w odczycie w lokalu 
Stowarzyszenia Techników niedawno, 
bo już po wyborach nowej rady 
miejskiej, mówiąc o konieczności roz- 
szerzenia kompetencji szefa sekcji - 

„ tansowej. 
Ponieważ uwagi tej samej treści 

były wypowiedziane przez prof: Gut- 
kowskiego i wówczas, gdy on lustro= 
wał sprawy magistrackie, jake prezes 
komisji oszczędnościowej, więc chcąc 
być ścisłym, przytoczę jego zdanie 
zapisane w odnośnym protokule tej 
komisji, z dnia 24 Istopada 1924 r., 
a mianowicie: 

„Komisja uznała za pożądane o- 
pracowanie regulaminów dla czynnóś: 
ci Magistratu, wszełkich komisyj i in- 
nych urzędów miejskich w szczegól- 
ności zaś regułaminu postępowania 
budżetowego, któryby zastrzegał sek- 
cji finansowej większy wpływ na 
preliminarze innych sekcyj i ześrod- 
kował w tej sekcji kierownictwo ©- 
gólno finansowe". 

Dla tych, czy inaych przyczyn 
żaden z tych regulaminów opracowa* 
ny nie został, a więc nie można po- 
wiedzieć, jakim byłby regulamin, na 
którym prof. Gutkowski położył naj- 
większy nacisk, t. . regulamin, któ- 
ryby ześrodkował w sekcji finansowej 
kierownistwo ogólno-finansowe, ja 
zaś w tej materji do obecnej chwili 

m Sios nie zabierałem. 

' 
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Czy nie było to z mojej strony 
omyłką, że nie chciałem przypominać 
© tej sprawie, to już rzecz inna, ale: 
ponieważ. lubig być szczerym, więc 
powiem, że brać tę inicjatywę uwa« 
żałem dla siebie za rzecz drażliwą, 
gdyż obawiał m się, że niektórzy z 
raoich kolegów mogą dopatrzyć się 
w tem chęci osobistego wywyższenia 
się i chęci wysunięcia sekcji finanso- 
wej na czoło innych sekcyj. 

„. Obecnie, kiedy już nie jestem ław. 
uikiem finansowym, obawy tej być 
nie może i dlatego mogę z zupełną 
swobodą wypowiedzieć swoje zdanie, 
a mianowicie, że dła dobrego funkcjo- 
nowania gospodarki miejskiej należy 
uważąć tezę wypowiedzianą przez 
prof. Gutkowskiego za tezę pierwszo: 
izędnego znaczenia. 

Stejąc na tym punkcie widzenia, 
4a więc uważając za wskazane roz- 

"  Bzerzenie kompetencji szefa sekcji fi- 

\ 

- 

mensoweį samorządu wileńskiego, mu- 
simy przyjąć pod uwagą obowiązki 
tego szefa, Sskcja finansowa Magi- 
strafu wileńskiego składa się z wy- 

działów: głównej buchalterji, kasowa. 
ści i podatkowego. Wydział głównej 
buchalterji podczas mego urzędowa- 

nia większych kłopotów mi nie spra- 
wiał, co sią tłomaczy tem, że głów- 
nym buchalterem był człowiek nie 
tylko pierwszorzędnej siły, jako fa- 
chowiec, ałe i mąż zaufania. Sądzę 
jednak, że skoro mówimy o ogólnej or- 
ganizacji, to nie mależy mówić ad 
hominem, a więc trzeba przyznać, że 
i wydziały buchalterji i kasowości ze 
skarbcem i sprawy „długów miejskich 
muszą być na odpowiedzialności sze- 
fa sekcji finansowej. 

Główne jednak obciążenie pracą 
szefa sekcji finansowej, które przy 
takiem spełnieniu obowiązków, jak ja 
ję rozumiałem, prowadzi nawet wprost 
do przeciąžania, stanowi wydział pe" 
datkowy. 

Wydział ten pod względem pracy 
zwiększał się przez cały czas mego 
urzędowania. Dowodem tego może 
służyć stale zwiększająca sią ilość spraw 
do załatwienia, głównie podatkowych, 
która w roku 1922 wynosiła 4954, a 
w reku 1926 wynosiła 23430. 

Tak silna progresja spowodowana 
była z jedoej strony zwiększającą się 
ilością różnych zleceń ze strony urzę: 
dów państwowych, a nawet i innych 
tmiast, i dodatkiem niektórych  podat- 
ków, a z drugiej strony ogólnzm zu- 
bożeniem ludności miejskiej. 

Ta ostatnia okoliczność powoduje 
zmiany mieszkań większych na mniej- 
sze, rozmaite spory i zabiegi O 
zmniejszenie podstawowego kumor- 
nego rzekomo  wygórowanego a 
wreszcie masę podań o odterminowa- 
nie, o zmniejszenie lub © całkowite 
zniesienie wymierzonych już podat- 
ków.  Sumienne rozpatrzenie tych 
wszystkich spraw stadowi ogromną 
pracę i z tej racjj w czasie mego 
urzędowania, pomimo wieczorowych 
zajęć, prawie zawsze było duże za: 
ległości, a sam proces tego rozpa* 
trywania można nazwać swego rodza- 
ju «sądownictwem», bo czyż nie są- 
downictwem jest rozpatrzenie prośby 
danej osoby dla powzięcia sprawiedli- 
wej decyzji: czy należy taką prośbę 
odrzucić, czy też uwzględnić, a w ra- 
zie uwzględnienia, czy całkowicie, czy 
też tylko w pewnym stopniu? 

R>zumie się, że dla załatwienia 
każdej takiej sprawy przedewszyst= 
kiem potrzebne jest zebranie na miej: 
scu odpowiednich materjałów przez 
rewidentów podatkowych, a w pew: 
nych wypadkach przez. Komisje Sza- 
cunkowe .rozpatrzenie tych materja- 
łów przez odpowiedniego * referenta, 
wreszcie zrefsrowanie całej Sprawy 
przez kierownika wydziału, ale tem 
niemniej, ponieważ takie podania i 
skargi zwrócone są do Magistratu, 
więc winien je mojem zdaniem decy- 
dować przynajmniej jeden członek 
Magistratu, jakim jest szef sekcji fi- 
nansowej, Pewną ilość takich spraw 
szef sekcji referuje i przedstawia do 
decyzji na posiedzeniach Magistratu, 
ale jasną jest rzeczą, że gdyby wszyst: 
kie takie sprawy szły do decyzji ca- 
łego Magistratu, to ten ostatni byłby 
niemi tak obarczeny, że absolutnie 
nie miałby czasu ma wszelkie inr:e 
prace. 

Bez wątpienia obowiązkiem szefa 
Sskcji finansowej jest dopilaowanie 
ściągania należnych podatków, ale 
nie mniejszym obowiązkiem jest i do- 
patrzenie, żeby nie popopelniano przy» 
tem tych czy innych omyłek, jak 
także itego, żeby ściąganie podaików 
nie odbywało się z taką bezwzglę- 
dnością, która może graniczyć z nie- 
sprawiedliwością i powodować ruinę, 
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tuje Schillera. Obecnie już się nieco 
utemperował w radykalizmie; już Bran- 
des nie jest jego mistrzem. Ożeniony 
z Niemką, by: i jest germanofilem. 

apisał szereg tragedyj osnutych ma 
tle podań staregermańskich. W  Bi- 
bljotece dano jego słynnej powieści 
„Minna* tytuł „Głym pe raz pierw- 
Szy ujrzał ją...s ł trzy jeszcze powie- 
ści Karola Gjellerupa znajdziemy w 
przekładzie Birkenmajera: „Dojrzali do 
życia*, „Wędrowcy šwiata“, „Młyn 
na wzgórzu” i Pielgrzym Kamanita". 
Wszystkie ciekawe. 

Gerharda H:uptmanna leży w 
Bibljotece Laureatów... bilet wizytowy, 
w kształcie powieści „Głupiec*. 
Przyjdzie jednak chyba do tego, że 
się piękny przekład Kasprowicza 
„Dzwonu zatopionego” obok tej ce" 
remonjalnej wizytówki położy. O ile 
Bibljoteka zdecyduje się wydawać i 
dramatyczne utwory. 

Karola  Spittełera jest romans 
„Imago“ i dwa opowiadania „Konrad 
Porucznik* oraz „Gustaw*. Bij6 n- 
stjerne Bjórnson wyziera z paru esen- 
cjonalnych utworów  powieściowych: 
„Tomasz Rendalen* i „Synnowe Sol- 
bakk en*, 

Żywe zaciekawienie obudzi nie- 
wątpliwie wśród polskiego czytające" 
go =" cykl opowiadań a 
ze) ze współczesnych poetów - 
kandzkich, Williama Butlera Yeats'a, 
autora szeregu dramatów, opartych 
na duchu i tradycji narodowej. Zanie 
głównie otrzymał w 1923 cim nagro- 
dy Nobla, Książka, którą nam pre- 
zentuje Bibijoteka ukazała się w 1897 
Bod tytułem ogólaym „The Secret 
Rose” (Róża tajemnicza). Są to ślicze 
ne opowieści poetyczne, ułożone w 

jakąś — jak wyraził się prof. Dybos- 
ki — tkaninę baśniową. 

A zapoznać się warto i z pierw- 
szym dziś dramaturgiem i komedjo- 
pisarzem H.szpanji, choćby wziąwszy 
do ręki jego dramat <Ż'e kochana», 
Jest nim, tym wielkim pisarzem: Jacin- 
to Benavznte. W Fi szpanii uważany 
jest za duchowego potomka wielkich 
mistrzów z 16-g0 i 17-go wieku, Vz- 
gi i Kalderona. Mistrz to atoli naw- 
skroś współczesny i realistyczny. Wy- 
stawiona w 1913 tym - „Żie kochana* 
(La Malquerida) przyjęta była przez 
publiczność i krytykę z uniesieniem. 
Tłumaczka, p. Zofja Casanova-Luto- 
sławska zapewnia, że w tej sztuce 
dosięgnął Benavente zenitu i że jest 
ona najprzedniejszą gwiazdą w koro- 
nie jego bogatej twórczości. 

O:o mielibyśmy w najgwałłowniej- 
szym skrócie obraz pięčdziesięcioto- 
mowego plonu B bljoteki Laureatów 
Nobla. Piękny płon, chlubny plon, 

Wiemy, że istniał zamiar  zawie- 
zieaia kompletu Bibljotekil, w ozdob- 
nej oprawie do Sztokholmu i ofiaro- 
wania pierwszej serji tak niepowszed- 
niego wydawnictwa areopagowi pro- 
fesorów uniwersytetu, członków aka- 
demji, uczonych, krytyków i estetów 
będących szafarzami nagród Nobla i, 
co za tem idzie, sławy wszechświato- 
wej. Niepospolity ten dar z Polski, z 
ojczyzny Śienkiewicza i Reymonta, 
obu naszych laureatów, niechybnie 
byłby wywarł duże wrażenie i byłby 
rzeczywistą ozdobą siedliska Fundacji 
Nobla. 

Należałoby z racji wydania 51 go 
tomu zamiar wznowić i, przy Boskie 
i ludzkiej pomocy, do dobrego skut- 
ku doprowadzić. CZAI: 

p" dla biedniejszych płatni- 
w. 
Jeżeli staniemy na takim punkcie 

widzenia, to niechybnie przyjdziemy 
do wniosku, że w tej gałęzi czyn* 
ności sekcji finansowej, którą wyżej 
nazwałem «sądownictwem», szef sekcji 
winien brać osobiście żywy udział w 
szczegółowem rozpatrywaniu, łącznie 
z odpowiednim kierownikiem, każdej 
takiej skargi lub prośby, a ponieważ 
takich skarg i prośb są tysiące, więc 
już jedno to dla każdego sumiennego 
szefa Szkcji stanówić musi ogromną 
pracę. 

Dałej jestem tego zdania, że szef 
sekcji finansowej powinien być na- 
tyle nieobciążonym biurową robotą, 
żeby był w stanie od czasu do czasu 
sprawdzać osobiście na miejscu pra« 
cę tych wszystkich dość licznych 
agentów sekcji, którzy pracują nie w 
biurach, a poza ścianami Magistratu, 
o czem nie megło być mowy w cza” 
sie mego urzędowania, a co dawało 
by więcej możności dla sprawiedli- 
wego oceniania wskazanych pracow- 
ników i być może zmniejszyłoby ilość 
przekroczeń ze strony tych, którzy 
nadużywają zaufania. Przysłowie «oko 
pańskie konia tuczy» może mieć ta- 
kie same znaczenie i dla gospodarki 
miejskiej, jakie ono zwykle ma dla 
gospodarki prywatnej. 

Dalej uw .żam, że w zakres czyn- 
mości szefa sekcji finansowej winno 
wchodzić i obmyślanie wszelkich ta- 
kich kombinacyj i Spraw, któreby 
mogły przysporzyć dochód miastu. 
Tu już jest teren bardzo obszerny i 
który bliżej sprecyzować się nie da. 
Wskażę jako na przykłady na ufun« 
dowanie banku komunalnego, który 
może dawać poważne dóchady, lub 
lombardu miejskiego, który odpo- 
wiednio zorganizowany byłby dobro- 
dziejstwem dla biedniejszej ludności. 
Nie chėę przez to: powiedzieć, że 
instytucje te należałoby jak najprędzej 
kreować. To nie jest moją myślą, 
gdyż dla każdej takiej sprawy potrze- 
ba niemało środków pieniężnych, któ- 
rych obecnie Magistrat mie posiada. 
Wskazuję tylko jako na przykłady, z 
których widać, że nawet dla wstęp- 
nego wyświetlenia i opracowania ta- 
kich spraw, szef sekcji musiałby mieć 
czas potrzebny nawet i na wycieczki 
do innych miast. 

Gdy więc w ten sposób ustałimy 
wszystkie strony pracy szefa sekcji 
finansowej, to sądzę, nie można nie 
przyjść do wniosku, że jeden czło: 
wiek nie może podołać tak obszer 
nemu zadaniu i że wskutek tego 
sekcję tę należy rozdzielić na dwie 
sekcje, a mianowicie na podatkową i 
ma czysto fimansową, obejmującą ra- 
chunkowość i kasowość i wszelkie 
sprawy f.nansowej i budżetowej na: 
tury z określeniem granic odpowied- 
niej ingerencji w sprawy tej natury 
innych sekcyj. : 

Naturalnie, określenie szczegółów 
podziału sekcji finansowej na dwie 
sekcje jest to rzecz do opracowania 
i jeżeli się nie mylę, to podobna ге- 
forma już nastąpiła w Warszawie. 
Można wprawdzie powiedzieć, że 
Warszawa to nie Wilno, bo oczy- 
wiście ilość pracy warszawskiego Ma- 
gistralu nie może być porównaną z 
ilością pracy Magistratu wileńskiego, 
wskutek ogromnej różnicy w ilości 
mieszkańców, ale jakość pracy jest 
mniej więcej ta sama i jeżeli daleko 
mniejsza ludność w Wiłnie wymaga, 
żeby wykonawcze siły były propor- 
cjonalnie mniejsze niż w Warszawie, 
to siły kierownicze mogą być mniej 
więcej tak samo zbudowane i sądzę, 
że rozchód ma utrzymanie jednego 
ławnika więtej może przynieść znacz: 
nie więcej korzyści niż zapotrzebuje 
wydat«ów. Wprawdzie taka zasadni- 
cza reforma nie może być wprowa: 
dzona bzz zwłoki, z racji przeszkód 
natury formalaej, ale sądziłbym, że 
należy ją mieć na widoku przy pierw- 
szej możebneści. 

O niektórych wewnętrznych zmia: 
nach w Sekcji, które projektowalem, 
lecz które pozostały w projekcie, z 
racji oczekiwanych od dawna wybo- 
rów nowej Rady Miejskiej, nie wario 
mówić, bo to są rzeczy drugorzędne 
i mogą być zawsze rozmaicie ujęte i 
wykonane. 

Br. Chądzyński 
* Inżynier górniczy. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Akcja parcelacyjna Pań- 

stwowego Banku Rolnego. W 
związku z rozszerzeniem akcji parce” 
lacyjnej Państwowego Banku Rolnego, 
Bank wznowił nabywanie objektów 
ziemskich, naidających się do parce- 

„lacji. 
Zapytania oraz oferty w sprawie 

sprzedaży mi:ruchomości ziemskich, 
położonych na terenie województwa 
Wileńskiego i Nowogródzkiego, oraz 
powiatów Wołkowyskiego i Grodzień- 
skiego województwa Białostockiego, 
należy kierować do Oddziału Pań- 
stwowego Banku Rolnego w Wilnie. 
ul. W. Pohu'anka Nr. 24. ' 

— (0) Z posiedzenia Okręgowej Ko: 
misji Ziemskiej w Wilnie. Dnia 26 paź: 
dziernika, pod przewodnictwem prezesą OUZ 
p. St, Łączyńskiego, odbyło się posiedzenie 
Okręzowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

Po rozpatrzeniu sprawy ze skarzi 0й- 
wołąwczej Piotra Gińko na orzeczenie Ko- 
misji Uwłaszczeniowej na powiat Postaw- 
ski w przedmiocie uwłaszczenia na rzecz 
tegoż Gińko z tytuła długoletniej dzierżawy 
zaścianka Sutoki, własność paraiji rzymsko- 
katolickiej w Postawach, Oktęgowa Komisja 
postanowiła powyższe orzeczenie powiato- 
wej Komisji Uwłaszczeniowej uchylić i prze- 

kazzć do ponownego rozpatrzenia sprawy. 
Sprawa ze skargi odwoławczej Witolda 

Kucewicza na orzeczenie Kom sji Uwłaszcze- 
niowej na pow. Wiłeńsko-Trocki w przed. 
miocie uwłaszczenia na rzecz J. Januszew- 
skiego dzłałki ziemi z zaścianka Podjeziory 

ze składu majątku. Ołona, gm. Rudziskiej, 
własność Witolda Kucewicza. została odro- 
czona do 31 stycznia 1928 r, : 

Pozatem Komisja Okręgowa postanowiła 
utrzymać w mocy orzeczenie Komisji Uwła- 

szczeniowej na pow. Brasławski w  przed- 
miocie uwłaszczenia na rzecz Aleksandra 
Leczyckiego gruntu z zaścianka Wory, włas= 

ność spadkobierców Józefa Giedrojcia. Skar- 
ga odwoławcza Leczyckiego została uchylona. 

Następnie zatwierdzono szereg projek- 
tów scalenia gruntów poszczególnych wsi, 
położonych w różnych powiatach wojewódz- 
twa Wileńskiego. 

W sprawie ustalenia rozciągłości służeb- 
ności pastwiskowej, obciążającej majątek 
Budsław, pow. Wilejskiego, własność Jana- 
Rrazma-Józefa Oskierki, na rzecz miasteczka 
Budsław, ustalono współnoię. 

Sprawy ustalenia rozciągłości stužeb- 
ności pastwiskowej, obciążającej uroczysko 

Roszcza, przynależne do majątku Marcina 
i Genowefy Matoszków, na rzecz wsi Ada- 
mowce i Rakowce, spadły z wokandy. 

Następnie zatwierdzony został projekt 
przymusowego zniesienia służebności pastwi- 
skowej, obciążającej uroczysko Potrubiszki, 
przynależne do majątku Pomerecz-Słociszki, 
pow. oszmiańskiego, wł. Franciszka-Ksawe- 

1ego-Bronisława Tartyłło na rzecz wsi Sło- 
ciszki. 

Wreszcie umorzono sprawy postępowa* 
nia przymusowego zniesienia służebności 

LTE 7APS ASTA TSS STI UNITA SIS 

Zjazd białoruski, 
Da. 25 bm. przy ul. Cichej odbył 

się zjazd Białorusinów Wileńskiego, 
Nowogródzkiego i Białystockiego wo: 
jewództw, zwołany przez grupę D. 
Umiastowskiego. Na zjezdzie było 28 
esób, z których 10 pochodzą z Wil- 
na. Z Grodna przybyły pp Szurpa i 
Adamowicz, z Baranowicz Ciawłow- 
ski (były członek T-wa „Szkoła*, któ- 
re jak wiadomo założyła Hromada). 
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: KOŚCIELNA. 

— (c) Powrót ks Arcyb skupa. 
JE. ks. Arcybiskup-Metropolita po- 
wrócił onegdaj z podróży do Rygi 
dokąd udawał się w celu złożenia 
wizyty tamtejszemu arcybiskupowi ks. 
Springowiczowi. 

— (c) M'anowania. Ogólnie sza 
newany i lubiany ks. Tadeusz Za- 

wadzki, proboszcz parafji św. Piotra i 
Pawła na Antokolu, został mianowany 

kanonikiem honorowym za zasługi 
położone na polu pracy duszpaster- 
skiej. 

URZĘDOWA. 

— Wysłannik Ministerstwa lu. 
struje stan budowy dróg. W dniu 
wczorajszym przybył do Wiłna Dy- 
rektor D.partamentu Drogowtgo 
M misterjum Robót Publicznych inż. 
N:sterowicz, który wraz z inż. Kowa- 
lewskim, kierownikiem budowy szosy 
Raduń Rudziszki dokonał w ciągu te- 
go dnia inspekcji robót budowlanych 
na wymienionej szosie. 

— (c) Lotce komisje ministerjalne. 
W myśl reskryptu Pana Ministra Spraw We: 
wrętrznych z dnią 9IX L. Z. N. 4180—27 
od 2 października r. b. rozpoczęły swą dzia- 
łalność na całem terytorjum Rzeczypospoli- 
tej Polskiej Komisje lotne ministejalne do 
spraw porządkowo-sanitarnych. Mają one 
dokonać inspekcji porządkowo-sanitarnej miast, 
miasteczek i wsi oraz budynków, w których 
mieszczą się urzędy pźństwowe w miastach 
woje»ódzkich i powiatowych oraz posesyj, 
na który h budynki te są położone. 

— Konferencja w sprawie szpitala 
psychjatrycznego. W dniu wczorajszym 
Wojewoda Raczkiewicz przyjął pp. prof. Dr. 
Radziwiłłowicza i Dr. Falkowskiego w spra- 
wie budowy szpitala psychjatrycznego pod 
Wilnem. W związku z tem oczekiwać nale- 
ży, iž w przysiłym tygodniu odbędzie się 
konferencja poświęcona omawianej sprawie. 

SAMORZĄDOWA. 

+  — Pożyczki krótkoterminowe 
dla zw. komunalnych i gmin 
wydzielonych są już wydawane. 
W myśl rozporządzenia Min. Spraw 
Wewnętrznych stworzony został fun- 
dusz pożyczkowo-zapomogowy  Skła- 
dający się z dwóch osobnych undu- 
szy: pożyczkowego i  zapomogo- 
wego. й х 

Fundusz zapomogowy, na którym 
koncentruje się uwaga całego szeregu 
zw. kemunalnych i gmin, powsiśje z 
procentów płaconych przez Polski 
Bank Komunalny oraz z procentów 
pochodzących z pożyczek udzielanych 
związkom komunalnym po potrąceniu 
kesztów administracyjaych. 

„Powiatowe związki komunalne i 
gminy miejskie wydzielone z pow. 
zw. komunalnych, będące w ciężkich 
warunkach finansowych, mogą zwra- 
cać się © pożyczki i zapomogi z tego 
funduszu bezpośrednio do Polskiego 
Banku Komunalnego. Udzielanie zw. 
komunalnym z tych sum pożyczek 

NIKA 

zowani: miasta w terminie 3:ch lete 

astwiskowej, mającej rzekomo obciążać: a) 
Kia Gaj i Moch, przynaležne do ma- ne zakup produktów zapasowych na 

wo, pow. Dziśnieńskiego, wł. OKTES zimowy dla rodzin bezrobo!- 

a Sina i posada innych” nych m. Wilna. Wobec tego jednak, 

na rzecz wsi Woronowo, i b) uroczysko Ro: įž dotąd Magistrat nie otrzymeł od 

jek, będąc w administracji pa iuess władz k nkretnej odpowiedzi, oraz 

oz na mecz ws! uke, Pow: wobeczzbliżania sią okresu zimowego, 
Następne posiedzenie odbędzie się dnia na ostatniem swem posiedzeniu po: 

25 listopada. stanowił zakupić z sum funduszów 

Gii:DA WARSZAWSKA miejskich 165000 kg. kartofii na po- 

27 października 1927 в moc doraźaą dla bezrobotnych, "zas 

Dewizy i waluty: mieszkałych na terenie miasta. 
Trans. Sprz. Kupno Koszta powyższego zakupu wyr 

Dolary, : poj m sa niosą około 16500 zł. 
olandja A k й Ss i ъ pe a 44, SBS BAD анЫ 09, RAZ sa 

Nowy-York 8,90 8,92 888  nitarnyc mieszkań dozorców 

Paryż 35,00, _ 35,09 3491 domowych. W celu zbadania wa- 
Saka й 12761"916 Z ty runków sanitarnych mieszkań zajmo- 
zw zjcarja „0 ' Wiedza 12583 12614 125,52, manych przez dozorców domowych, 

Włochy 48,68 48.80 4856 Magistrat m. Wilna postanowił usta- 

Stokholm 240,10 240.70 239,50 lić ich stan w drodze ankiety, przez 
specjalną komisję lekarsko-sanitarną. 

— (x) Mag'strat przystępuje 
do budowy domów robotniczych. 
Wobec głodu mieszkaniowego а- 
cego się szczególnie odczuć warst- 
wom robotniczym, Magistrat m. Wil- 
na zaprojektował ostatnio budowę 
domów robotniczych, które będą się 
składały z 10—20 mieszkań o 2 po- 
kojach i kuchni. : 

Budowa jednego z tych domów 
nastąpi prawdopodobnie w  najbliż- 
szym czasie, co jest jednak uzależnio- 
ne od otrzymania pewnych kredytów 
na ien cel. Równocześnie Magistrat 
polecił komisji techaicznej opracowa- 
n'e odpowiedniego projekiu budowy 
tych domów, oraz powierzył komite- 
tawi w osobach: v.-prezydenta p. inż. 
Czyża, а-га Maleszewskiego, p. Ł»- 
kuciewskiego i p. Walickiego wyszu- 
kanis odpowiedniego miejsca pod 
budowę wspomnianych domów. 

SZKOLNA, 

— (a) Zakładanie zrzeszeń 
młodzieży szkól średnich. Organi- 
zowanie kółek i zrzeszeń młodzieży 
na terenie szkoły średniej ogolno- 
kształcącej, seminarjum nauczycielskie- 
go i szkoły zawodowej stanowi bar- 

krótkoterminowych rozpoczęło się już dzo ważny czynnik wychowania spo- 
w .mb., a terminy nożyczek przewidzia- ?Ecznego młodzieży. Dla utrzymania 
ne są na 3, 6 i 12 miesięcy W wy- równowagi między rozlicznemi żąda- 
jatkowych wypadkach pożyczki tę Miami tych szkół i ujednostajnienia 
mogą być wydane na okres 2 lat. zasad postępowania przy organizacji 

Stopa procentowa obowiązuje tu młodzieży ministerstwo, W.R. i O.P. 
6 proc. rocznie, ale w  wysadkach Wydała zarządzenie w tej sprawie. Za- 
wyjątkowo ciężkiej sytuacji fnansg- TZAdzenie normuje powstawanie kółek 
wej Bank Komunalny może przyznać i zrzeszeń pod kontrolą dyrektora(ki) 
pożyczkę bezprocentową > o eeg aa 

— (x) W sprawie fprzeniesie- "3 terenie szkoły średniej, wypadki 
nia se Paie fe i Micha. rozwiązania kółek przez — dyrekcję 
liszkach. Zarządy miasteczek w Ra. SZKSŃY i te p. Między innemi wyjaśnia 
kowie i Michaliszkach .powzięły  0- Ministerstwo, iż łączenie się kółek 

statnio projekt przeniesienia perjo- ÓŻNYEh szkół w jedno zrzeszenie jest 
dycznych targów miejskich z centrum Tedozwolone. Wyjątek stanowią dru- 
poza miasto. Powyższy projekt jed- ŻYnY harcerskie będące cząsiką Zw. 
nak miejscowi żydzi uważają dla nich !!-rc Polskiego. 
za niedogodny, motywując, iż ztmia- ŻAŁOBNA. 
na ta wpłynie zbyt ujemnie na ich — Nabożeństwo żałobnę za duszę 

interesų handlowe na ZIE Wobec powyższego też poseł na tra Capego. b. sekretarsa osobistego woje- 
S:jm dr Wygodzki przedstawi! oso- wody; odbędsić Żw D ADS 
b:ście pomienioną sprawę w odpo: pierwszą rocznicę Śmierci nabożeństwo ža- 
wiedniem Ministerstwie, gdzie otr zy- łobne o godz. 8-ej rano w kościeje św. Jana, 
mał zapewnienie zadośćuczynienia je- celebrowaae przez J. E. Ks. Biskupa Ban- 

go pro bie. ARA WOJSKOWA. 
MIEJSKA: — Narty na usługach straży pogra- 

2 (0) "Posiedzenie. komitetu nicznej: Próby zastosowania nart, *-SłaŻWia straży pogranicznej, poczynione przez do- rozbudowy m. Wilna. Wobec o- wójłwo KOP w ciągu zimy r. ub. dały 
trzymania od Banku Go»spodarstwa doskonałe wyniki, Na skutek tego, gen. Min- 
Krajowego telegraficznego powiado- kiewicz postanowił już w najbliższym czasie 
mienia o przyznaniu  Magistratowi dostarczyć wszystkim oddziałom możliwie 
2 gie z tzydu pożyczki na remont naj większej ich ilości. Narty zostały гатб- 

p + z wione w krajowych wytwórniach i mają być 
domów w sumie 50.000 zł. i Konie- gotowe z początkiem przyszłego Žada 
czności i S zności ręzpatrzenia w możliwie pręd ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 
rec s o r z tego 
unduszu, w iłości około 100, odbę- c JE r 

dzie się w tym celu posiedzenie Ka: Syidykama. Dlcenikar, AWlick: 
mitefu rozbudowy w poniedziałek, 31 gkich odłożone ub. niedzieli odbę- 
ph aka godz. 7-ej wiecz. w dzie się w niedzielę najbliższą t. į. 
są Równa Rady Bowl: dn. 30 peździernika o godz. 12-tej w 
AL 0) Przymus es południe w _ lokalu Stowarzyszenia 

a Pawa A ejskiej Ko- Urzędników Państwowych przy ulicy 
e nsowej We środę dna Jagiellońskiej Nr 7, li piętro, front. 

б рг z'ernika miejska Komisja Ei mieszk, 3. Koledzy proszeni są usil 
nansowa rozważała projekt Magis'ra- nie o puaktualne przybycie i przynie- 
tu w sprawie wprowadzenia przymu- sienie ze sobą legitymacyf. 

— Odczyt d-ra J. Bowkiewi- su  kanalizacyjno - wodociągowego. 
Projekt przewiduje częściowe skanali- czą. Staraniem Koła nauczycieli przy- 

) "rody i geografji szkė! polskich m. 
nim, przyczem w, roku pierwszym Wjjna odędzie się w niedzielę dnia 
przymusowo przyłączone do sieci ka- 30.go peź dziernika rb. o godzinie 12 
zalizacyjącj 874 być posesje, poło: w lokalu Szkolnej Pracowni Przyrod- 
pp E u. Kolejowej, Wielkiej i niczej (róg Zawalnej i M, Pohulanki, 

Kaiesleza, w roku drugim poses]e weišcie od M. Pohulanki) odczyt d-ra 
pala one pomiędzv uł. Zawalną a J. Bowkiewicza pod tytułem „Cslowe 

ielką, i w roku 3 cim reszta posesji A przyczynowe ujęcie w nauczaniu 
akówcke: w centrum miasta. Kosz: przyrody żywej”. 

a połączeń wyniosą w 1-ym roku Wstęp dla nauczycielst 
okoła 1 050.000 zł., w drugim 900.000 — Wileńskie koło Zwiąsku Bilio: 
i w 3-cim około 2000.000 zł. zetarzy Polskich. Odłożony z powodów 

Komisja Finansowa projekt Magi technicznych wieczór z wyświetlaniem prze- 
stratu przyjęła, jednocześnie oroponu- kroczy widoków bibjjotecznych odbędzie sę SiE M ProponU- w piątek 28 go października 1927 r. o. godz. jąc upoważnić Magistrat do zaciąguię- 8-mej wieczór w Sali wykłedowej, Vi-ej U.ł- 
cia na cel powyższy w Banku Gos- wersyletu St.fana Batorego (ul. Św. Jańska 

pa ao długotermino: 12)- 
wej pożyczki w odpowiedniej WYSO- spie M i I 
kości, z tem, żeby wydatki na prze- mak © ozone, s cd 
prowadzenie robót przy połączeniu 30-X o godz. 18 po poł. w lokalu przy ul. 
poszczególnych postsyj z miejską Turgiejskiej 12 odbędzie się nadzwyczajae 
siecią kanalizacyjną, które Mzg strat palne zebranie w ce ożywienia działalno. 
wykcma swoim kosztem, były Ściąg- Na porządku dziennymreferat o pracy 
nięte z właścicieli posesyj zwykłą dro- kulturalno-oświatowej, sprawozdanie z dzia- gą wypic w ciągu 10 lat. łalności i wolne wnioski. 

— (x) Magistrat opracowuje staty TOWARZYSKA. 
atyks BŁ w Wilnie. Magistrat m. — Czarna Kawa. Rodzina Wojskowa Je w celu zebrania dokładnych cyfro- garnizonu wileńskiego w dniu 5 listopada b. wych danych, powierzył ostatnio Komiteto- Ez gkązji Święta Rodziny Wojskowej urzą: ROA JO, ręki dza w Salonach Kasyna Garnieśńo S 

go pokoju wzwyż, snajdających się na tere- Ne sj | SĄ Częśsią koncer-- 

ne m, Wilna, аь 
Powyższe jest związane z projektem roz- Wsię> za zaproszeniami. Sekretarjat R- 

budowy m. Wilna i potrzebą uwzględnienia W 10 = ku | PRZE o 

ЦО НОЛЕНЕ Е aukai a (Dom Oficera Polskiego), Mickiewicza 13. 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA ROZNE. 

— 165.000 kg. kartofli dla _ — Szukajcie Romana Rubcza- 
bezrobotnych rodzin m. Wilna. kal llustr, Kurjerek krakowski zamie” 
Jak już podawaliśmy, Magistrat m. ścił foto jakiegoś p. Romana Rubcza- 
Wilna zwrócił się w swoim czasie ka objaśniając, że to jest właśnie 
do odnośnych władz centralnych z ten słynay Rubczak, który „swemi 
prośbą o udzielenie pewnych subzydji artykułami w prasis* wywołał w Wile 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 62,25 61,75 
Pożyczka dolarowa 84,50 - 
10 proc. poż. kolejowa 103.— 
5 proč. konwersyjna poż. 64.— 
konwers. kolejowa 62,50— 
Listy zastawne B-ku Gosp: Kraj. 02— 93— 
8 proc. Banku Roln. 93 
8 proc. ziems, 83,50 e 

4i pół proc. ziemskie 62,50 63. 62,75 

8 proc. listy warszaw. 84,— 84,50 84,25 
5 proc. warsz. 68,50 

Zjzzd uchwalił: 1) domagać się ziemi 
dla włościan bez wykupu i. reformy 
rolnej, 2) protestować przeciwko  0+ 
sadnictwu i 3) protestować przeciw 
działalności Białoruskiej Rady Nare- 
dowej, T-wa „Proswita“ oraz Biala“ 
ruskiego Komitetu do spraw samo 
rządowych. 

Rezolucję przyjęto większością 17 
głosów, przeciwko 11. 

  

— Walne Zebranie. Zarząd Kcła Pol-
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  nie połączenie się wszystkich organi- 
zacyj wojskowych, Akcja p. Rubczaka 
zdaniem Jlustr. Kurjerka „odbiła się 
głośnem echem zagranicą*. Ponieważ 
artykułów p. Rubczaka nie czytaliśmy 
i nic o takiej znakomitości nie wiemy, 
więć udajemy się z apelem do na- 
szych czytelników z prośbą o poin- 
formowanie, czy klo go nie zna i 
skąd się zdarzyło, że lustr, Kurjer 
tak wielkie przypisuje mu zasługi.] 

— Strach ma wielkie oc y. 
W dniu wczorajszym rozeszły się po 
Wilnie wersje o kalastrofie na mon- 
towanej obecri: radjo-stacji. Mówio- 
no o silnym wybuchu prądu elek- 
trycznego, dzięki czemu dotychczas 
wprowadzone instalacje uległy znisz- 
czeniu. Z wiarogodnego źródła etrzy- 
mujemy zaprzeczenie w części doly- 
czącej rozmiarów „katastrofy: W re- 
zustacie cała strata sprowadza się do 
uszkodzenia jednej części, która 
już w stanie uszkodzonym byla przy- 
słana. 

— (c) Z deszczu pod rynnę. Zvana 
est bajka litewska o Icku Popycku, o tem 
jak spytał go raz Jojne Kokiet dlaczego nie 
zełata dziury w przeciekającym dachu. Na 
to Icek Popycek skubiąc z fil zoficzną miną 
okazałą swą brodę odrzekł: <Ny, a jak na- 
prawić, kiedy teraz taki deszcz leje». Na ta- 
kie <dictum» nic nie mógł odrzec Jojne Ko- 
kiet. Przyszła jednak słoneczna | suchą pc 
goda i wówcząs zapytał Jejne po raz wtó- 
ry—dlaczego lcku nie naprawisz dachu? A 
na to lcel!—Ny, a poco, kiedy teraz nie cie- 
knie 

Bajki sens moralny da s'ę przenieść na 
nasz: wi eńskie stosunki. Dlaczego szanowni 
lckovie — właścicieje domów nie postarają 
się o to, by rynny dochodził do samej zie- 
mi i skierowywały wodę do rynsztoku, a nie 
<akuratnie» na głowy przechodniów. Po 
chodnikach ulic naszych w czasie deszczu 
chodzić jest rzeczą ryzykowną. Jeśli się do" 
dą do tego możliwość postradanią oczu od 
naiłoczonych parasolów i bryzgające błotem 
autobusy, tagsówki i dorożki, to przed wyj- 
ściem «do miasta» należy dokładnie i su- 
miennie przygotow:č s8'ę na ewentua'ną 
Śmierć wodną lub błotną. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Przed- 
stawienie uroczyste ku uczczenin Stu- 
łetniej rocznicy urodzin Józefa Bliziń- 
skiego. Dziś Teatr Polski na rozpoczęcie 

sezonu zimowego, daje przedsiawienie uro- 
czyste ku uczczeniu stuletniej rocznicy uro< 
dzin Józeia Blizińskiego, na którem ukaże 
słę nieśmiertelna jego komedja. <Pan Dama- 
zy». Przed rozpoczęciem widowiska prof. J. 
Wierzyński wygłosi słowo wstępne. 

— Widowiska niedzielne w Teatrze 
Polskim. W niedzielę Teatr czynny będzie 
3 razy: į 

o g. 3:ej pp. ukaże się ostatnia nowość 
repertuaru sztuka Pollocka +Znak na drzwiach», 

o g. 6€j w.—sztuka Czirikowa—<Komi- 
sarz sowiecki» i й 

o g. 8 m. 30 w. — komedja Blizińskiego 
«Pan Damazy>. 

— «Reduta» na Pohulance. Koncert 
«Łotewskiego Chóru Narodowego»: W 

nadchodzącą niedzie ę odbędzie się Koncert 
reprezentacyjnego <Chórn Łotewskiego» pod 
dyr. Teodora Reitera, dyr. Opery Narodo« 
wej w Rydze. Dzielna ta drużyna Śpiewacza 
(70 osób), po sukcesach odniesionych na 

estradach koncertowych w Czechosłowacji, 

zawita do nas tylko na jeden koncert, 

Przedsprzedaż biletów idzie raźao w 
biurze podróży «Orbis» ul. Mickiewicza 11, 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 

12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo: 

meteorologiczny, komunikaty <PAT>», 

rogram. > 

8 15,00. Komunikaty: meteorologiczny, g0- 

spodarczy, komunikaty PAT, nadprogram. 
15.20—16.25. Przerwa. 
16.25—16.40. Nadprogram, komunikaty. 

1640—17.05 Odczyt pt. «Współczesna 

Czecho łowacja» (z powodu święta narodo:, 

wego Czechosłowacji) — wygł. prof. Wł. 

Dzwonkowski. 
17,05—17.20. Komunikaty <PAT». | 

17.20—17.45 Odczyt pt. <W sprawie za- 

kezu podziału gruntów» (Dział <Rolnictwo») 

wygł Zygmunt Nadratowski* 
18.45: Transmisja koncertu z Poznania, 

19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 

19,15—19,30. Rozmaitości. : 

19.30—19.55, Odczyt pt.  <Znaczenie 

żłobków dla niemowląt». (Dział «Hygjena 

i medycyna») wygł, dr. Zofja Garlicka. 
19.55—20.15, Przerwa, przypuszczalnie 

pogadanka muzyczna. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Dwa pożary w Woronowie. Wo- 

ronowo zasłynęło ostatnio Często powtarza 

jącemi się pożarami przyczem w wielu wy- 

padkach zachodzi pedejrzenie podpalenia. . 

W dniu 23 b. m. prawie jednocześnie 

w dwóch odległych od siebie punktach 

wstał Żary. 
К Рп; Rederis zgliszcz domostwa Finkel- 

sztejna skonstantowano, ża pożar powstał z 

podpalenia. Ktoś, nieujawniony dotąd, zrobił 

podkop pod fundamenty, założył tam pakuły 

oblane benzyną, poczem otwór założony z0* 
stał drzewem: Drugi pożar powstał w kilka 

chwil po wybuchu pierwszego. W sprawie 

tej prowadzone jest dochodzenie. 

Ofiary. 
— Bezimiennie. ras a ai wdo- 

mchotnikiem zł: 5. S 

e Dia rodziny w nędzy z trojgiem dzieci 

zł. 5. o 

Dla zredukowanego pracownika zł. 5. 

nad 

  

— 7-7 

W. MASSON. 

»pom śmierci. 
ROZDZIAŁ Il. 

Wołanie o pomoc. 

— Simon Rua pe, 

— ciciełem słynnych winnic 

Bari, położonych na wschód 

od Dijon, prócz tego należały doń 

piękne dobra ziemskie, dom Grenele, 

w którym odegrywa SIĘ dramat, i 

wreszcie willa w „Monte-Carlo. 

' Mieszkał on przeważnie w Dijon, 

gdzie ożenił sie w 45-tym roku z Fran- 

cuzką, Joanną Raviare. Podobno mi- 

łość ich trwała już oddawna, Jsanna 

Raviare była kobietą zamgžną i dzie- 

sięć lat upłynęło zanim mogli się 

pobrać, 
: 

Jim Frobisher poruszył się nerwo- 

wo. Shasieet, który w czasie opowia- 

Ba Kino- 
= teatr „Helios“ 

Najnowsze arcydzieło 
ul. Wileńska 38. 

ze »Złotej Serji» Polski 
  

= 

З 
BR widzów, a więc kto tylko mogł widzał ten szlagier sezonu. 

DZIŚ! Wielkie święto sztuki Polskiej; 

„Uśmiech Losu 
Wielki dramat SERC. p|z głośnej sztuki Wł. Perzyńskiego. W roli głównej najpopularn. gwiazda ekranu Polskiego 

s Mistrzowie scen Warszawskich K, JUNOSZA - STĘPOWSKI, JÓZEF WĘGRZYN ! x Jadwiga Smosarska, m."BALCERKIEWICZÓWNA oj DOWMUNI, Pawłowsii, RZ Bodo 
R. Gierasieński i inni. TANCERKI SIOSTRY HALAMA. 

Rzecz dzieje się w Warszawie, Krakowie, Zakopanem i na wsi 
W ciągu 2-ch mies. film «Uśmiech Losu» w 3 ch kinach stolicy <Palace», «Splendid» i <Apollo> zdobył 600 000 

Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początki seansów o g. 4, 6. 8 i 10 wi:cz. 

Eugenjusz Bodo. 

B
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CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄ DĘ?= 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- m 
apa ai prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchafterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego. Po ukoń- 

czeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 0

0
0
R
R
U
N
N
E
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  Dziś będą 
Miejski Kinematograf | wyświetlane filmy „Buster Keaton—bokserem" "i © 8 о10 анась. 

komik Buster Keaton, 
Kulturalno-Oświatowy HERKULESA» komedja 

Sala Miejska 
(ni. Ostrobramska 5) 

Nad program: „POWODŹ W MAŁOPOLSCE" w 1 akcie i 
4 w 2 aktach, Orkiestra 

Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: w niedziele, 
g. 5 i pół. W poczekalni koncerty radjo. Cena biletów: 

W roli głównej słvnny 

parter 60 gr., balkon 30 or. 

<ZRODŁO 
pod dyrekcją Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego. 

soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o 

OGŁOSZENIE 
Dnia 16 listopada 1927 reku © 

godz. 12-tel w południe odbędzie się 
w lokalu Dyrekcji Lasów Państwo- 
wych w Wine, ul. Wielka Nr. 66 

  

  

B 
8 ul. A. Mickiewicza 22, „Hotel Imperial“ 

Rejestt Handlodų. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

gnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: - 

w dniu 4-X 1927 r. 

7117 1 A.cBerman Musia> w Nalibokach, pow. Woło- 
żyfńiskim, sklep galanterji i manutaktury. Firma istnieje od 
1921 r. Właściciel Berman Musia, zam. tamże, 1811—VI 

7118 | A. «Bil Marja» w Surwiliszkach gm. Trabskiej, 
pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy igał nterji. Firma istnieje 
od 1925 r. Właściciel Bil Marja, zam. tamże. 1812—VI » 

7119 | A. «Blacher Mina» w Wilnie, ul. Nowogródzka 57, 
sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1903r. Właści- 
cielka Blacher Mina, zam. tamte. 1813—VI 

  

  

1120 1 -A, <Cymbalewicz Józef» w Studzieńicu gm. Za- 
brzeskiej pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy i łokciowy. Fir- 
ma istnieje od 1927 r. Właściciel Cymbalewicz Józef, zam. 
tamże. 4 1814—VI 

7121 I A. <Cwiertniewski Stanisław» w  Wiszniewie, 
pow, Wołożyńskim, restauracja Firma istnieje od 1924 r. Włą- 
ściciel Cwiertniewski Stanisław, zam. tamże.  1815—VI 
  

7122 | A. <Dombrowa Józef» w Kozaczyznie, gm. Duk: 
sztańskiej, pow. Swięciańskim, sklep spożywczy i tytuniowy 
Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Dombrowa Józef, zam. 
tamże. | 1816—V1 

7123 LA. <Furnal Felicjan» w Ignalinie pow. Swięciań- 
skim, sklep spożywczyi tytuniowy. Firma istnieje od 1923 r. 
Właściciel Farnal Felicjan, zam. tamże. 1817—VI ‚ 
  

7124 1 A, <Graf šamuel> w Nalibokach, pow. Woło- 
żyfńiskim, sklep spożywczy, galanterji i cbuwia. Firma istnieje 
od 1920 r. Właściciel Graf Samuel, zam, tamże. 1818—VI 

7125 | A. <Kowner Izydor» w Wilnie ul. Szopena 3, 
pośrednik handlowy. Firma istnieje od 1905 r. Właściciel Kow- 
ner Izydor zam. tamże. 1819—VI 

Dział A w dniu 13-X 1927 r. 

7150 I A. <Czarnocka Helena» przy st. ignalino, pow, 
Swięciańskiego, butet kolejowy i piwiarnia. Firma istnieje od 
1923 r, Właściciel Czarnocka Helena, zam. w KAL 

5 1820—V1 

  

  

7151 |. A. <Dębska Aleksandra» w Zabrzeziu, pow. 
Wołożyńskim, sklep spożywczy, galanterjii resztek manufaktur- 
nych. Firma istnieje od 1922 r. Właścicięl Dębska Aleksandra 
zam. tamże. 1821—VI 

7152 | A. <Felman Motel» w Duksztach, pow, Swię- 
ciańskim, sklep mięsa. Firma is.nieje od 1927 r. Właściciel, Fel- 
man Motel, zam. tamże. 1822—Vi 
  

7153 | A. <Gurwicz Abram> w Wilnie, ul Szawejska 4, 
sklep bławatny i trykotowy. Firma istnieje od 1927 r. Własści- 
ciel Gurwicz Abram, zam, tamże. 1823—VI 
  

7154 1. A. «Kryński Chaim» w Ostrynie pow. Lidzkim, 
handel zbożem i grzybami. Firma istnieje od 1880 r. Właściciel 
Kryński Chaim, zam. tamże. 1824—V1 
  

7155 1 A. <Osipowicz Zinaida» w Horodzkach gm. Za 
brzeskiej, pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy, galanterji i ty- 
tuniowy. Firma istnieje od 1919 r. Właściciel Osipowicz Zinaida, 
zam. tamże. 1825—VI 

w dniu 11-X 1927r. 

7144 | A. <Bieszański Hirsz» w Nalibokach, pow. Wo- 
łożyfń:skim, sklep spożywczy, galanteryjny i żelaza. Firma ist- 
nieje od 1926 r. Właściciel Bieszański Hirsz, SĘ kę 

1826—V1 

  

Dn. 20 listopada b. r. 
© związku z otóneciem RADJOSTACJI 

e „Polonja“ s 1914 rok.—1918 rok. Potężne arcydzieło filmowe zrealizowane p/g powieści L. Biro p. t, 

— 

  

osnuty na tle wojny światowej 1914—18 r. w ki6rym nasza 
genjalna rodaczka Pola Negri st. czyt s 

James Hali i George Siegmann. Obie ład uzyskał złoty в оНН A 
w Ameryce i w Europie. Specjalna ilustracja muzyczna, 
koncetrowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, 
ostatnego 1025. w. Nie patrząc na kolosalne 

medal na wystawach kineratograficznych 

Początek pierwszego seansu o g. 4 pp. 
koszty obrazu ceny miejsc nie podwyższone. SA 

7145 I A. «Gil Bazyl» w Horodzkach, gm, Zabrzeskiej, 
pow. Wołożyńskin, sklep spożywczy i galanteryjny. Firma 
istnieje od 1923 r. Właściciel Gil Bazyl, zam. tamże. 1827/—VI 

1146 | A. <Kapliński Lejba» w Wilnie, ul. Szopena 10— 6, 
eksploatacja jasu. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Kapliń. 
Ski Lejba, zam. tamże, 1828—\! 

7147 1 А, <Łukaszewicz Jan> w Łosku, gm. Zabrzeskiej, 
pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanteryjny. Firma 
istnieje od 1922 r. Włarściciel Łukaszewicz Jan, am. tamże. 

1 

7149 |. A. <Boroda Roman» w Horodecznie, gm Za- 
brzeskiej pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy | galanterji. 
Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Boroda Roman, zam. 
tamże. 1830—VI 
  

w dniu 13 X 1927 r. 
‚ 7136 I A. «Romanowski Mikołaj» w Wilnie, ul. 'Lu- 

dwiszrska 2, sklep spożywczy i mleczarski. Firma istnieje od 
1927 r. Właściciel Romanowski Mikołaj, zam. tamże. 1831—VI 

7157 | A. <Segałowicz Małka» w Ostrynie, pow. Lidz- 
kim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1917 r. Właściciel Se 
gałowicz Małka. zam. tamże. 1832—VI 

7158 | A. <Scłow ejczyk Abram» w Nalibokach, pow. 
Wołożyń-skim, skiep manufsktury. Firma istnieje od 1907 r. 
Właściciel Sołowiejcz'k Abram, zam. tamże. 1833—Vi © BR 

7159 I. A. <Sosnowik Symcha> w Wilnie ul. Trocka 20, 
sklep apteczno perfumeryjny. Firma istnieje od 1927 r Właści- 
ciel Sosnowik Symcha, zam. w Wilnie, przy ul ER 5—1. 

^ 1834—VI 
  

7160 L A. <Biuro Techniczno-Handlowe i Robėt In- 
żenieryjnych Stanisław Stoberski> w Wilnie, ul. Mickiewi- 
Cza 9, biuro technicznorhandiowe irotót inżynieryjnych. Firmą 
istnieje od 1927 r. Właściciel Stoberski Stanisław, zam. przy 
ul. Ludwisarskiej 11—12. 1835—V| 

Skład broni 
E. Zienkiewicz 

Wilno, Ś-to Jańska 9. 

poleca W. P, P. myśliwym, świeżo 
otrzymany transport broni bezpo- 

średnio z zagranicy. 

Dubeliówki Belgijskie od 120 zł. 

Zamiejscowym po otrzymaniu 10 proc: 

wysyłam żądaną broń i przyrządy za 
pobraniem. 

Ceny możliwie najniższe, 

  

dostosowana do obrazu, wykona orkiestr gp 

_ przetarg ustny i za pomocą składania 
© ofert pisemnych, na dzierżawę wód 

rybnych znajdujących się w  Nadle- 
śnictwach Dyrekcji: Bersztowskiem, 
Rudnickiem, Orańskiem, Hoduciskiem, 
Wileńskiem, Mostowskiem, N emen- 
czyńskiem, Podbrodzkiem, Olkienic- 
kiem, Różankowskiem i Wiszniew- 
skiem, 

Szczegółowy wykaz objektów wv- 
stawlanych na przetarg, warunki prze- 
targowe i umowy dzierżawnej są do 
przelrzenia w Dyrekcji Lasów (pok. 
Nr. 9) oraz w kancelarjach odnośnych 
Nadleśnictw. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

Nr. 1730/VI 

ją swoimznajomym. 

NAKUNENNNNNNANANNZSNNNANNUNA 

Będą za to niewy- 
mownie wdzięczni. 

Kto raz spróbował 
nowy gatunek 

herbaty tej merki, 
zechca łask, polecić 

© * Sprzedaż wszędz e. 
r Р 

„F.Pawłowskii S-ka" 
290800000R60500920308020400004029 

Nowy transport 
wykwintnych w smaku 

Win owocowych 

Wódek i 

Likierów 

„Rektylikacji 

Ourszawskiej ” 
dla znawców i smakoszy 

        

  

  

Perlmuttera Ultramary.ja 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do blelizny 

i celów malarskich. 

my ui. Niemieckiej 19 jest 

DO WYNAJĘCIA SKLEP 
wraz z mieszkaniem. 

Dow, się u właścicieja domu. 
  

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
1 Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. i 

Styma Wróżka Ghiromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości it. d. Przyjmuje od 10 do 8 
wieczór. Ul Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody, 

  

      

Mieszkanie 
do wynajęcia 

6:cio pokojowe 
Dawiedzieć się w Redakcji 

› wa* od 12 do 1:szej. 

WILEŃSKIEJ 
UKAŻE SIĘ 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
daje do wiadomości publicznej, że Okręgo* 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posie- 
dzeniu w dniu 5-go maja 1927 r. postanowie 
ła wdrożyć postępowanie scaleniowe na 
obszarze okcło 336 ha gruntów nadziato- 
wych należących do gospodarzy wsi Piwo- 
wary oraz na obszarze około 96 ha grun- 
tów, stanowiących wspólnoty gromadzkie 
tejże wsi, łączn'e około 432 ha, gminy twe 
reckiej, powiatu święciańskiego. Orzeczen'% 
to uprawomocniło się dn. 16 IX 27 r. 

Nr 1687-VI. 
  

Okręgowy Urząd Ziemski w wilnie po- 
daje do wiadomości publicznej, że Okręzo- 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posie- 
dzeniu w dn. 30 września 1926 r. postano* 
wiła wdrożyć postępowanie scaleniowe na 
obszarze około 15837 ha gruntów nadało” 
wych należących do gospodarzy wsi Rycza* 
ny, gm dryświackiej, pow. brasławskiego. 
Orzeczenie to uprawomocnło się w dniu 
24 czerwca 1927 roku. 

Nr 1888-VI. 

    

            

   

    
        

    

  

   

Okręgowy U'ząd Ziemski w Wilnie po* 
daje do wiadomości publicznej, że Okręgo* 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posie* 
dzeniu w dn. 4 kwietnia 1927 r. postanowi* 
ła wdrożyć postępowanie scaleniowe na o 
szarze: 1) około 706 ha gruntów, należącyć 
do gospodarzy wsi Wytreski, gm. krzywic= 
kiej, pow. wilejskiego, 2) grunnów z maj. 
Malinówka, tejże gminy i powiatu, własno 
Tadensza Busza, które zostaną sprzedzne 
gospodarzom wsi Wyvtreski oraz 3) gruntów 
poserwitutowych, które zostaną uzyskane, 
jako równow:żnik za serwitut, obciążający 
na rzecz wsi Wytreski grunty nabyte przez 
gospodarzy wsi Denisowo, tejże gminy i 
powiatu, Orzeczenie powyższe uprawomoc- 
niło się dnia 16 sierpnia 1927 r. 

Nr. 1889 VI. 

  

  

Przedwojenny 1 z 
ekspedjent branży M.Wilenkin 
kolonjaino-winnej i S-ka + 
зе Ššiednim wy: 
kształceniem, kilko- Spółka z ogr. odp. 
letni właściciel ilno ul. Tatarska 

większej firmy zruj. 20, dom własny 
nowanej podatka- Istnieje od 1843 r. 

mi przed kiiku laty, | | Fabryka i skład 
poszukuje posady, mebli: 
daąc pierwszo jadalne, sypialne. 

rzędne gwarancje salony, gabinety, 
uczciwej pracy. łóżka niklowane 1 

1 stycznia złoż: ć angielskie, kreden-, 
może 5 tys. zł. sy, stoły, szaty, 
kaucji. _ Łaskawe viurka,  krzes 
oferty do admin. dębowe it, d, 

«Słowa» Dogodne warunki i 
dia <Adolias. na raty, 

   

    

  

  

ŁÓŻKA 
dziecinne hygieniczne 
w wielkim wyborze. 
Łóżka dla dorosłych 
cd 37 zł. poleca skład 
mebli i łóżek meta- 
lowych B. Łokuciew* 
ski ui. Mickiewicza 42 

wyd. przez P.K, 
sięciany, na imię 

Klemensa Rodzewicza 
zam.  f. Magunelki, 

gm. Rymszany, 
pow, Brasławski. 

LEKARZE. 
DOKTÓR .-- 

gubiono ks. wojsk. 
Nr 325 rocz. 1904 

U. Ś 

  

  

    

Lekcyj języka | 
francuskiego i 

    

angielskiego 
udziela doświadczona 

nauczycielka, 

    

i Mickiewicza 37 m, 17. otrzymał i poleca skład (Wejście od Ciasnej), 

A. Januszewicza. ZIEMIANKI 
Zamkowa 20a. Tel. 8 72 LIDZKIE 

poszukują dobrej 
k praktyki na wsi przy 

LL L dla porządnej inteli- 
gzamiejstej A 

|] dziewczyny, osiada 
Korepetycyj czteromiesięczny kurs 

udziela student, na drobiowy i  warzy- 
dogodnych warunkach. wnictwa w _ Julinie 
Zgłoszenia do adm“ oraz czteromiesigczny 
«<Stowa> pod L. S, kurs szycia i robót 
    

  

na wyjazd względ- 
nie lekcji w Wilnie 
poszutuje student- 
ka Ill-go roku Pra- 
wa U. $. B. Wia- 
domość w adm. 
«Słowa» dla C. M. 

/ 

.$`Ро- į 

Kondycji | 

    

  

wieki Numer Radjowy „Słow” 
Polecumy g0 uwadze firm radjowych. 
  

dania patrzał w dół, podniósł oczy lat po śŚ!'ubie. 
i spójrzał na przyjaciela badawczo. 

Možliwem jest, że łączył ich jeszcze 
przed ślubem bliższy stosunek. Ale 
czyż to może mieć jakieś znaczenie? 

Szczególnie w terśźniejszych czasach, 
kiedy opinja społeczna jest tak pełna 
wyrozumiałości? Betty Harlow ukazu-. Carlo, 

je się na horyzoncie dwa lata po ich 
ślubie, gdy jasnem stało się dla nich, 
że nie będą mieli własnych dzieci. 
Doprawdy nie sądzę by historja tego 
maelżeństwa mogła ukrywać jakąś ta- 
jemnicę. 

Simon Harlow miał zamiłowanie 
do kolekcjonowania różnych niezwye 
kłych obrazów. Jeden z Salonów w 
jego domu był prawdziwem muzeum, 
w którem przebywał najchętniej. 

Niedługo jednak cieszył się on 
szczęściem rodzinnem: zmarł, 

Anglii? 

Shasleet 
pięć Jima. 

  

: — Naluralnie,—potwierdzi! ten o- 
Shasleet znów wbił wzrok w pod- statni. 

— Wiem co chciałeś powiedzieć,— łogę, jakby chcąc wyczytać z niej 
rzekł w odpowiedzi na jego gest.— dalszy ciąg opowiadania, 

— jest to prawie wszystko, co Anna Apcoff, Któż to jest, ta dziew- 
wiem e nich, Był on człowiekiem mi- czyna? 
łym, lecz niezbyt towarzyskim. 
jego nie pamiętam prawie. 

Skąd się wzięła. 

berski liczy na jej pomoc? 
Jim wzruszył ramionami. 

Shasleet powrócił do 

pytająco ma na się: „Drogi panie 

  

— A więc pozostają tyłko Betty 
Harlow i pańska korespondentka— 

Dlaczego 
Żony mieszka w. domu Grenele? Wyspo- 

Życie jej wiadaj no się, młodzieńczel—zakoń- 
upływało pomiędzy Dijon a Monte: czył Shasleet, przyglądając się ba- 

dawczo swemu młodemu pomocniko- 
— Była ona bardzo bogata? Nie- wi.=Dlaczego sądzisz, że Borys Wo- 

prawdaż?—zapytał Frobisher. 
W każdym razie miała znacz- 

ne kapitały, bo majątek sprzedała. — Nie mam pojęcia,—rzekł, —nie 
— Czy przyjeżdżała kiedy do widziałem jej nigdy i nie słyszałem 

o jej istnieniu dopóki nie otrzymałem 
— Nigdy. Życie w Dijon zadawal- tego listu z jej podpisem. 

niało ją widecznie, w ostatnich latech, 
zresztą, cierpiała na wadę serca i sta- biurka i zaczął znów wertow__ list. 
ła się zupełnym inwalidą. Nie sądzę, 
by jej życie zawierało tajemnicę! 

spojrzał 

go 

— Alež ona najwyrežaiej zwraca 
się do ciebie,—zauwažy!,—list zaczy- 

Frobisher", do 
ciebie prywatnie, a nie jako do przed- 

Dn 20 listopada b. r. 

  

stawiciela naszej firmy. 
Te mówiąc, patrzał 

Jima, czekając 
znów wzruszył ramiovami. 

— Nie mogę sobie tego wytłuma- 
czyć, — odrzekł, — nie podejmę się 
rozwiązania tej zagadki. 

Zdziwienie jego było tak szczere, 
że Shasleet był zmuszony uwlerzyć i 
zaprzestać pytania. 

— Dlaczego Anna Apcoff zdecy- 
dowała się napisać do mnie? Od pół 
godziny już męczy mnie to pytanie. 
Dlaczego Betty nie napisała wprost 
do nana, jako do swego rejenta? 

Tym razem Shasleet uśmiechnął 
się z zadowoleniem. 

— Odpowedź na swe pytanie 
znajdziesz w liście Woberskiego, któ- 
ry opisuje, że Bztty zadrwiła sobie 
z jege gróźb i mie przywiązała do 
nich żadnej wagi. Wszystkie swe 
Sprawy oddał w ręce rejenia Fran- 

pytająco na 51 
wyłaśnień: Ale Jim pyt 

ręcznych, Wymagania 
niewielkie. Odpowiedź 
Bkierowywać: stacja 
Skrzybowce, Marja 
Protassewiczowa. 

samotny, wiek średni, 
praktyka wieloletnia 
samodzielna,  wy- 

kształcenie teoretycz- 
ne, rutyna, ostatnie 4 
lata samodzielnie za 
rządzał podczas nie- 
obecności właściciela 
na Pomorzu, znajo- 
mość dokładna wszel- 
kich spraw administra- 
cyjnych, energiczny, 
sumienny, znajomość 
stosunków na Kre- 
sach, poszukuje posa« 

dy zsufanej' 
Szostakówski, Poznań, 

ulica Matejki 58, 
parter — prawo. 

  

  

  

Mieszkania 
większe i mniejsze AKUSZERKI. 

polada p Akuszerka 

wiiegznasięcia | w. Smiałowska 
Komisowo-Handio- Pajac _godk. 9 
we Ad. Mickiewi- о 19. A 
cza 21, tel. 152, wz a za ż 

cuza. Widocznie panna Apccff więce 

więc do pana, 

D, ZELDOWIGZ 
chor. W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC, 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

S.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE: 
RYCZNE i ehor, 

“ DR MOCZ, 
ra. 12- lod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

w. Zdr. Nr. ss 

Doktór Medycyny 

ŁUKIEWICZ 

  

    
choroby weneryczne; 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza ‚ 9 

wejście z ul. Śnia* 
deckich 1, przyj. 4-7. 4 
  

dr. 6. Wolfson 
weneryczne, 
łciowe i_ skórne. ul! 
ileńska 7, tet. 1067 
  

Lekarz-Dertysia 

MARYA 

Ožyūska-Smolska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie 
wanie zębów bez bóltte 
Porcelanowe i 
korony. Sztuczne zęby: 
Wojskowym, urzędnie 
kom i uczącym 
zniżka. Ofiarna 4 m.3 

Wydz. Zdr. Nr 3 

  

mocz0* 

mna 

Lekarze-Dentyści. 

i usit” 

złot€ 

у 

  

  

      

  

zejęła tą sprawą, zwróciła się 
jako do młodego 

   
inężczyzny, który mógłby dopomódz 
im wyplątać się z matni. Przestrasze” 
na dziewczyna, nie widząc skąd ocze* 
kiwać można pomocy, chce pana. 
usposobić jaknajlepiej i dlatego pisze. 
„Drogi panie Frobisher“, 18 

Shasleet stanął przed oknem я 
patrzał па drzewa, rosnące w. 
ogrodzie. ; 

— To wszystko jest możliwe, ale 
nie tłomaczy nam wcale postępowa* 
nia Woberskiego. Nie mamy najmniej- 
szych poszlak, — dodał w zamyš-“ 
leniu. 3 

Obu prawnikom zdawało się, ŻE 
sprawa przybrała obrót beznadziejny, / 
że tkwiła w niej jakaś tajemnica głę- 
buko ukryta. ' 

   

  

'‚…д‘.„.іипш_.' Mackiowiez Radukior ws/ Gzssław Anreowaki, Odpowiedzialny za ogłosrgpja Женонв Ławiśski Drm:arsia «Wydawaictwo Wiińskie» Kwaszelna 23  


