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W obronie rolnictwa, 
Na marginesie pracy p. Władysława Studnickiego o reformie rolnej. 

<.„polska reforma rolna wy- 
szła z błędaego źródła, zrodziło 
ją jednostroane myślenie: Jest 
to to samo myślenie, któ.e stwo- 

rzyło konstytucję z 17 marca, 
myś'enie, które ideał widzi w 
mechanicznem zrównaniu ludzi». 

<..polska reforma rolna, je- 

żeli będzie wykonaną, nie przy” 
czyni siędo rozwoju przemysłu, 

bo nie podniesie dobrobytu ш- 
dności rolniczej. ale tę ludność 
rolniczą od góry do dołu spau: 
peryzuje: Ten skutek stawać się 
będzie coraz rozlegiejszym, bę- 
dzie ogarnisć także ludność 
przemysłową«« 

Prof. ©. L. Jaworski: 
«Reforma rolna». 

Literatura 'polska e reformie rol- 

nej wzbogaciła się o jedną wysokiej 

wartości pracę: „Przewroży i reformy 

agrarne Europy powojennej i Folskt* 

p. Władysława Stu inickiego, wybitūe- 

go znawcy stosunków politycznych, 

społecznych i gospodarczych w Pol- 

sce i zagranicą. 

Jak miałem już możność pisać, po 
zaznajomieniu się z rękopisem, praca 

„p. Wł. Siudnickiego jest właściwie 

syntetycznem ujęciem  problematów 

gospodarczych i politycznych, w ra- 

mach których edbyły się przewroty 

i reformy agrarne w Europie powo- 

jennej, — i przez to, jak sam autor 
słusznie zaznacza, wchodzi w nieza- 
jęte dotąd miejsce w naszej litera- 

turze o reformie rolnej. Syntetyczne 

ujęcie tych problematów ułatwia p. 
Studnickiemu analizę skutków gospo- 

‚ darczych reformy rolnej, prowadząc 

do niezbitego twierdzenia, że r. f>rma 

rolna przez polski Sejm uchwalona 

wymaga grutownej rewizji — inaczej 

bowiem będzie czynnikiem klęsk go“ 
spodarczych i państwowych, że jej 
uchwalenie nie było dziełem przypad: 
ku lecz znajdowało. się w ścisłym 

związku z psychologją powojenną, z 
przewrotem agrarnym w Rosji i jego 

wpływem ma wschodnią Europę — 
tylko na tle przewrotu rosyjskiego 
oraz reform agrarnych wschodniej 
Europy, na tle podniecenia powojen- 

nego można wyjaśnić reformę agrarną 

uchwaloną u mas, a wymagającą za- 

sadniczych zmian w swej istocie. 

Na wstępie drugiej części swej 
pracy, poświęconej reformie rolnej w 
Polsce, zutor w ten sposób charakte- 
ryzuje Ówczesny układ stosunków, 

na tle których pewstało ustawodaw- 

stwo o refermie rolnej: nie mieliśmy 

wojny domewej, która zakcńczyłaby 

się zwycięstwem bolszewizmu lub 
dążności po  spotęgowania  pro- 
dukcji narodowej; mieliśmy kompro. 

mis obu tych kierunków, mieliš- 

my rządy chwiejne, powstające 1 ©- 
padające na grząskim gruncie nasze- 

go S jmu; mieliśmy i mamy Sejm na 
fatalnej ordynacji wyborczej oparty, 
Sejm analfabetów politycznych, de- 
magogów, z bardzo mał,m udziałem 
ludzi rozumnych i należycie wy- 
ksztalconych. Rzecz więc maturalna, 

że w tych warunkach Polska nie wy 

tworzyła planu gospodarczego, !no- 

gącego ją podźwignąć ekonomicznie, 

natomiast poszła na politykę społecz 

mą, podziałową, przewyższającą jej 
siły produkcyjne oraz na reformę 
agrarną, której samo  proklamowanie 

peralitowało nermalny rozwój rolnic- 
twa i ewolucyjną reformę maszetgo u- 

stroju agrarnege, a której realizacja 

doprowadziłaby Polskę jdo zupełnego 

upadku ekonomicznego. Rządy nie 

wykazywały inicjatywy; wyczekiwały 

instrukcyj od Szjmu, przystosowywu: 

jąc się do nastrojów chwili i idąc w 
kierunku najmniejszego Oporu. W dn. 
26 marca 1919 r. reprezentacja pol- 
skiego ziemiaństwa zaofierowała pół- 
tora miljona morgów użytków na 
parcelację po cenach przedwojennych. 

Jeszcze większej podaży należało 0- 
czekiwać na wschodnich rubieżach 

Państwa wobec ich zniszczenia i zde- 
wastowania. Względy wybitnie рей-. 
tyczne zdecydowały © odrzuceniu tej 
oferty, a w niespełna dwa miesiące 

później (15 V—1919 r.) poseł Da" 
szyński z trybuny sejmowej rzucał te 
słowy: „czy sądzicie, że jesteśmy 

zimmunizowani, zaszczepieni tu ma 

gruncie polskim przed tym ogrem- 

nym strumieniem, który dziś wstrząsa 
i podmywa podstawy dawnego cesar- 

skiego łądu całego wschodu Europy, 

czy myślicie, że ogi:ń krwi, który za* 

lał Rosję nie wybuchnie u nas pro- 
mienistemi językami*. Najsilniejsze 

trzy ugrupowania—Piast, Wyzwolenie 

i N. Demokracja—obracały się w wi- 

rze niedorzeczności programowych, 
ulegając psychozie rewolucji bolsze- 
wickiej. Zagadnienie przebudowy a* 
grernej przestało istnieć jako zagad- 
nienie gospodarcze—reflektor wypad- 
ków w Rosji rzucał nań światło od- 
mienne. W odblasku czerwonych pro- 

mieni reforma rolna stała się zagad- 
nieniem politycznem. Tak powstała 
uchwalona w pośpiechu i popłochu, 

ustawa o wykonaniu reformy rolnej 

z dnia 15 lipca 1920 r., która na- 

stępnie okazała się wadliwą i sprzecz- 

ną z później uchwaloną konstytucją. 

Przęchodzimy teraz do _ rtfor- 

my agrarnej w drugim Sejmie. 

  

_ — Władysław Studnicki: 

S:jm w roku 1925, powiada p. 
Sludnicki, uchwalił reformę rolną 
bardziej realną, mniej szachującą ży- 
cie gospedarcze niż vierwszy Sejm 
w r. 1920; Senat w 1925 r. usiłował 
wprowadzić drobne poprawki, lecz 

nie dokonano tego, czego wymaga 

polskie życie gospodarcze i zapew- 

nienie Państwu Polskiemu warunków 
pomyślnego rozwoju gospodarczego. 
Poddając pozytywnej jkrytyce ustawę 
o wykonaniu reformy rolnej z dnia 
28 grudnia 1925 r., autor szczegėlo- 
wo rozważa znaczenie poszczegól- 
nych czynników gospodarczych, wy- 
kazując ich depresją pod wpływem 
reformy rolnej. Ustawa z dnia 28 
grudnia 1925 r-:, przyjmując zasadę 
kontyngentów, nie uwzględnia, że 

«proces parcelacji „jest naturalaym 
procesem gospodarczym, zależnym 
od całokształtu życia gospodarczego 
kraju, od szeregu procesów gospo- 

darczych». — Ustawowe _ określenie 

obszaru, podlegającego co rok roz* 
parcelowaniu jest czemś  sziucznem, 

mogącem wykoszlawić naturalny pre- 

€es parcelacyjny, który—jako wywo- 
łany wzrostem intensywności życia 
gospodarczego, natężenia rolnictwa, 

zarobków ludności—jest dla gospo” 

darki krajowej pożyteczny. Sztuczne 
przyspieszenie procesu parcelacyjae- 
go sprzeciwia się pozatem interesom 

robetników roimych, pomijając już 

kwestję, że parcelacja nie rządowa 
bardziej uwzględnia odpowiednich 
reflektantów niż parcelacja rządowa. 

Wprowadzenie norm depuszcz2l- 
nych władania dowodzi, że reforma 

rolsa wymierzona jest przeciwko 

wieskim  majątkom ziemskim. Tym- 
czasem, . powiada autor, własneść 

ziemska przewyższająca wielkie go- 

spedarstwa  włościańskie a nie do- 
chodząca do 200 ha jest najmniej 
żywotna, najbardziej idzie na parce- 

lację przez naturalny proces  parcela- 
cyjny. Zniweczenie drogą ' przymuso- 

wej parcelacji większych majątków 
idzie w parze ze zniszczeniem lasów 

prywatnych, które w wielkich dobrach 

są lepiej administrowane niż lasy 

rządowe. Polska łatwo może prze- 

obrazić się z eksportera w importera 

materjału drzewnego, tracąc jedno- 

cześnie naturalną podstawę dla sze- 

regu gałęzi przemysłu, lak papier. 

* regulecji 

nictwo, produkty suchej destylacji i 

t. p. „Dzmagogja sejmowa i nastrój 
chwili powojennej—czytamy w  cytos 
wanej pracy—wysunęły na pierwszy 

plan sprawę podziału ziemi, nie 

uwzględniając dostatecznie warunków 

produkcji rolnej w Polsce i znacze- 
nia rolnictwa w maszym kraju dla 
gospodarki narodowej wogóle, dla 
bilansu handlowego i naszej waluty 
w szczególności”. Parcelacja prowae 
dzona w olbrzymich rozmiarach sza- 
chuje przemysł rolniczy, obniża pro- 

dukcję rolną, niweczy olbrzymi kapi- 

tał inwestowany w budynkach i ma- 
szynach wielkiej własności. Są to 

procesy mogące nasz słaby organizm 
gospodarczy doprowadzić do ruiny. 

W Niemczech współczesnych dla 
reformy relnej usiłują przedewszyst- 
kiem zutylizować nieużytki. Sprawa 
ta dla nas jest bardziej aktualna, bo- 
wiem tych nieużytków posiadamy — 
25430 tysięcy ha. Na terenie Ziem 

Wschodnich obszar nieużytków sta 
nowi 15 proc. ogólnego obszaru. 

Meljoracje nieużytków muszą być 
czynnikiem rozszerzającym podstawę 
kolonizacji wewnętrznej. Związane 

organicznie ze sprawą komasacji i 
serwitutów przyczynią Się 

one do wzmożenia naszego relnictwa 
i nie wstrząsając organizmtm gospo- 

darczym, kwestję „braku ziemi* urę- 

gulują w sposób najwłaściwszy. 

Wreszcie reforma rolna godzi w 
interesy narodowe Polski. Zwłaszcza 
na wschodzie parcelacja rzącowa nie 
wzmacnia a osłabia nasz st:n posia- 
dania. 

„Powstania i konfiskaty, pisze p. 

Studnicki, pozbawiły nas znacznego 
procentu wielkiej własności ma na- 

szych ziemiach wschodnich; jednak 
na terytorjum uzyskanem ta mocy 

traktatu ryskiego, większa część obsza* 

ru wielkiej własności na naszym 
wschodzie jest w polskich rękach. W 
G:licji utraciliśmy pewien procent 
wielkiej własności na rzecz żydów. 

Pomimo to na Polesiu, Ziemi Wilefi- 
skiej, Nowogródzkiej, na Wołyniu i 
we Wschodniej Małopolsce ziemiań- 

stwo polskie jest ważnym czynnikiem 

naszych wpływów, naszej siły naro. 

dowej. Nawet w okresach ekstermi- 
nacyjnej polityki Murawiewów, Orżew- 

skich et tutti quanti asymilowaliśmy 
miejscowy materjał etnograficzny lis 
tewski, białoruski i ukrański przez 
to, że posiadaliśmy warstwę imponu- 

jacą społecznie i kuliuralnie, warstwą, 

do której upodobnić się pragnęła ta 

część ludności, która pozostawała z 

nią w bl ższym kentakcie. Niweczenie 
tej warstwy przez politykę agrarną 

i finansową skierowaną « przeciwko 

ziemiaństwu, sprzeciwią się naszym 

interesom narodowym". Reasumując 
swe wywody autor wysuwa nastęgu- 

jące postulaty” 

1) Wobec tego, że proces parce- 
lacyjny musi być procesem organicz- 
nym pozostającym w zależności od 
całokształtu życia gospodarczego de- 
kretowąnie kontyngentu  parcelacyj - 
nego na ten lub ów okres czasu 
winno być usunięte 

2) Ze względu na związek z. 
przemysłem rolnym większych ma: 
jątków ziemskich, ustanowienie mak- 
simum posiadania winno być usunięe 
te, jako sprzeciwiające się rozwojo- 
wi przemysiu i warsztatu pracy lud- 
ności. 

8) Przymusowe wywłaszczenie 
może być stosowane tylko do nie- 
użytków, których meljoracji nie zobo- 
wiązuje się podjąć właściciel ziem- 
ski lub o ile nie wypełnił odpowied: 
niego zobowiązania ! 

4) Majątki skonfiskowane przez” 
rząd rosyjski po 1631 i 1868 winny 
być zwrócone właścicielom lub ich 
spadkobiercom. przyczem zależnie od 
stopnia pokrewieństwa z tym, któ- 
rego majątek został skonfiskowany, 

sjedyńszego n—ru 20 groszy. CENY OGŁOSZEŃ: 
kiem. Kronika reklamowa lub 
SWTACR. 

Optymizm Niemiec 

  

Wiersz milimetrowy jednuszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. Zagraniczne 

o spriole rokowań 
BERLIN, 16. XI PAT. „Germania* stwierdza, że Niemcy 

znajdują się teraz wobec rokowań handlowych z czterema kontra: 

hentami. « W sprawie rokowań z Polską panuje w kołach mia- 

rodajnych znaczny optymizm, który jednak jak twierdzi „Ger- 

mania“, nie znajduje całkowitego uzasadnienia w faktach: Do- 

piero po konferencji z delegatem rządu polskiego dyr Jackow- 

skim, który przybywa do Berli na stanie się rzeczą jasną, o ile 

możliwe będzie podjęcie na nowo rokowań handlowych. | 

W rokowaniach z Czechosłowacją odbyć się ma w, ciągu 

"grudnia kilka posiedzeń plenarnych delegacji Niemiec i Czecho- 

słowacji Wątpliwą jest rzeczą, 
dzeniach załatwić poważny kompleks nierozstrzygniętych za- 

gadnień. 

ażeby udało się na tych posie- 

Widoki rokowań niemiecko greckich są niewyjaśnione. Tak 

samo widoki rokowań handiowych niemiecko litewskich Dotych. 

czas nie został nawet w przybliżeniu oznaczony .| termin podjęcia 

rokowań z Litwą. 

Stresemann о rokowaniach z Polską. 
BERLIN, 16-X1. PAT. „Nowy D iennik* przynosi 

wiedeń kiego korespondenta z niemitckim ministrem spraw za 
Stresemannem. Stresemann oświadc 
naszej polityki jest pokój i pojednanie. 
za nami, — oświadczył minister. Następnie korespondent 

wywiad swego 
ranicznych 

2ył między innemi: Neczelną zasadą 

Olbrzymia większość narodu stoi 
„Now*go Dzien 

mika* poruszył sprawę stosunków niemiecko-pulskich W serawie tej mi- 

nister Stresemann oświadczył: Z krajami, 
«becnie rokowania gospodarcze, które jednak mo- wschodzie prowadzimy 

które sąsiadują z Niemcami na 

gą wyjść po za ramy polit, ki ekonomicznej, | żeli chodzi o moje osobiste 

zdanie, te spodziewam się całem sercem, że rokowania zakcńczą się po- 

myślaym rezultetem. Locarno musi stać się żywym symbolem i musi do- 

prowadzić do wyklucz*nia możliwości powtórzeni: s'ę wojnv. 

PET IST IEEE DIENA ETANTTOS 

Przyjazd Marszałaa Franchet d'Esperey 
Program pobytu w Polsce, 

WARSZAWA, 16 X. (żeł mł. Słowa). jutro rano © 

bywa do Warszawy marszałek Fran 
dostojnego gościa  owitają przedsta 

szawy. Po przył źlzie marszałek Franchet 

godz. 9 tej przy- 
dwercu głównym dEsperey. Na 

я 7 i miasta War: wicele rządu, wojska 

do Ambasady Franchskiej, poczem © godz. 12-tej złoży wieniec na grobie 

Nieznanego Ż łnierza. 
O godzinie 

jęty na sudjencji w Belwederze prze 

8 mej odbędzie się w Belwederze obiad w 

ry wydaje marszełek P lsudski. 
W. piątek o godz. 

przez Prezydtnta Mościckiego pecz 

ty akt dekoracji 
wezmą udział Prezydent Mościcki, 

korzcji Prezydent Mościcki wydaje 

d'Esperey obiad. 

c 

5 i pół po południu marszałek d'Esperey zostene przy- 

z marszałka Piłsudskiego, O godzinie 
ścisłem gronie wojskowem, któ- 

12-tej marszałek d'Espercy przyjęty będzie na Zamku 
em o godz. 1-szej odbędzie się uroczys« 

marszałka Piłsudskiego Medzjlle Mit ire w k'órym 
złonkowie rządu i generslicja. Po de 

dla marszałka Pilsudskiego i marszałka 

W sobotę zrana gość francuski będzie zwiedzał Warszawę, a o go- 

dzinie 12-iej w sali: korferenci 

szałek Piłsudski udekoruje m 

Wieczorem tegoż dnia w Salon:ch 
rszałk 
jnej ministerstwa spraw wojskowych. mare 

a d'Esperey ordirem V rtuti M litari, 
ambasady francuskiej odbędzie się obiad 

i reut który wydaje ambasador Laroche. 

Nadanie wielkiej wstęgi Polonia Rest.tuta 
marszałkowi d'Esperey. 

WARSZAWA, 16 X. (żel. wł Słowa) Dowiadujemy się, że Prezydent 

Mościcki w.dn u jutrzejszym 

obywatelom francuskim, marsz: 
wstęgę orderu Odrodzenia Polski, ppłk. 

Daille krzyż komanderski i mjor. 8. 

Przesunięcia person 

WARSZAWA, 16 

pod isze z rządzenie, 

ł+owi Francji Franchet 
mocą którego nada 

d'Esperey wielką 

sztabu generalnego Marjanowi 

g. Janowi Limasset krzyż of.cerski. 

alne w Min. Oświaty. 

P. Czerwiński — kandydatem na vice ministra, 

XI, (żel wł Słowa), Osróżnione od dłużs:ego cza" 

su stanowisko podsekret:rza stanu w M misterstwie Oświaty z powodu Pp 

ustąpienia podstkretarza Łopuszańskiego, ma być obecnie obsadzone, Kan- 

dydatem na v ce ministra jest p. Czerw ński, dotychczasowy wizytator wy* 

działu kształcenia n:uczycieli Nom 

wiana na piątkowem posiedzeniu 
inacja p. Czerwińskiego ma być oma- 

Rady Ministrów. Możliwem jest także, 

że w najbliższym czasie nastąci s-ereg przesunięć personalaych na stano» 

wiskach kuratorów. Między innemi 

miast ustąpienie -P. 
Szkolnego, jest nieaktualne. 

Aleksander 
Z Rygi donoszą: W tych 

der Lednicki. 
w Rydze na temat: 

Chrzanowskiego, 

Lednicki w Rydze. 

W dniu 28 bm. 
«Problem nacjonalny w życiu narodów»: 

Brześciu i Wilnie. Nato» we Lwowie, 
Poznańskiego Okręgu Kuratora 

dniach przybędzie tu p. Aleksan- 
Lednicki będzie miał odczyt 

Rosyjskie gazety ryskie przychylnie wypowiadają się o działal- 

ności politycznej Lednickiego. 

Odjazd ekipy polskiej 
- NOWY YORK, 16 XI PAT. 

Europy na pokład ie parowca 

do Europy. 
W dniu disiejszym odjechała do 
«Rochambeau» ekpa jeźdźców 

poskich Odieżdżający bl ovacijnie żegn=ni przez public ność; 

WTA TE TT IIA r CEER WORECZKA 

wego kupna Loa Rosjan, tak zw 

majątki instrukcyjne. 
A Do majątków wyjatkowo źle 

gospodarujących może być stosowane 

wywłaszczenie za zgodą miejscowe 

go Towarzystwa Rolniczego, przy 

czem każdy taki majątek musi otrzy 

mać termin powyżej 2 lat dla popra* 
wy swej gospodarki. 

7y Bank Rolny posiada daleko wię- 
kszą ilość zgłoszeń majątków do 

parcelacji, niż może nabyć ze wzglę- 

du na swe ograniczone -jundusze, 

Fakt ten dowodzi zbędności wywła- 

szczeń na reformę rolną. 

‚ 8) Dla przeprowadzenia parce- 
lacji i osadnictwa muszą być stwo- 

rzone społeczne organizacje o cha: 

rakterze dobra publicznego, korzysta- 

większa lub mniejsza część tego ma: jące z Banku Rolnego. Towarzystwa 
jątku przechodzi na własność pań 
stwa i jest użytą ną kolonizację 

5) Wywłaszczenia za odszkodoe 
waniem winny być stosowane wy- 
łącznie dla majątków nabytych dra. 
gą przymusowej sprzedaży i ulgo» 

te winne posiadać prawo pierwo- 
kupu. . 

9) Ministerstwo Reform Rolnych 
zlewa się z Min Rolnictwa i w ło- 

wewnętrznej, posiadający w swej 
ewidencji wszystkie powstające i 
istniejące nasze kolonje, kontrolują: 
cy działalność towarzystw osadni- 
czych, 

10, Dla usunięcia podziału grun« 
tów drobnej własności powołuje się 
do życia kredyt długoterminowy w 
Banku Rolnym— specjalnie przezna- 
czony na spłatę współspadkobierców 
przez jednego z nich, 

* 
Książka p. Wi. Siudnickiego czy- 

ta się z niesłabnącem  zainteresowa- 
niem. Bogaty materjai statystyczny- 
uplastycznia stawiane tezy, madając 
im piętno miezbitej słuszności. Nie 
ulega wątgliwości, że rezpatrywana 
praca, której również dobrze pasował- 
by tytuł: „W obronie rolniciwa*, w 
wysokim stopniu przyczyni się de 
rozwiązania zabójczej psychozy na- 
strojów powojennych i wniesie pier- 
wiastek krytycyzmu do utartych po- 

d'Esperey uda się na śniadanie . 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 

Co miało być odczytane. 

Kancelarja sejmowa opracowała ogólne 
zestawie ustaw, uchwalonych przez sejm w 
latach 1922—1927. W czasie swego trwania 
sejm uchwalił ogółem 474 projektów usta- 
wodawczych, z tego 97 ustaw skarbowych, 
23 zdministracyjnych, 17 rolnych, 26 sąda- 
wych, 2 ustrojowe, 15 ustaw społecznych, 8 
szkolnych, 13 komunikacyjnych, 9 handlo- 
wych, 12 wojskowych, 147 ustaw mniejsze- 
go znaczenia i 105 ustaw ratyfikacyjnych. 

N:jintensywniej pracował w r. 1925, w 
którym z»łatwił cgółem 140 ustaw, pozatem 
w r. 1923 załatwiono w sejmie 109 ustaw, 
w o 131 ustaw, w r: 1926 66 ustaw, W 
r. b. 28. 

To zestawienie cyfrowe pragnął p. mar 
szałek Rataj odczytać na ostatniem wosjedze- 
niu sejmu. Ponieważ jednąs nie będzie miał 
po temu okazji, przeto kancejarja sejmowa 
rozesłałą streszczony wyżej wykaz prąc na 
21 stronach maszynowego pisma. 

Wątpimy jednak, aby cyfry powyższe 
mogły mieć znaczenie rehabilitacji prac Sej- 
mu. Wiemy jak się tworzyły ustawy Sejm 
Opracowywano je ® kancelarjach minister= 
sias Tak było właśnie za tych czesów, 
jedy Sejm był wszechwładny. Posłowie, 

którzy tyle zsinteresowania okazywali zawsze 
do obałania gabinetów, zmian ministrów etc: 
pracą ustawodawczą interesowali się bardzo 
mało. Proszę ogłosić protokuły posiedzeń 
komisyjnych, a z nich wyniknie jak słabe 
było zainteresowanie posłów sprawami usta- 
wódawstwa ojczystego, jak niski był poziom 
dyskusji: Numeryczne zestawienie odczyta: 
nych ustaw nic jeszcze nie znaczy. 

Ruch karlistowski w Ramuniji, 

_ Ruch karlistowski w Rumunj! niewątpii- 
wie 6 wzmoże po uniewinnienia Man: ile- 
scu. Na sądzie tym gen, Averescu wygłosił 
mowę, w której bronił oskarżonego przy* 
znając się sąm do współwiny, następnie 
twierdził, że Rumunja jest w wielkiem nie« 
bezpieczeństwie skoro właściwie niema kró- 
ła, gdyż król jest sześcioletniem dzieckiem, 
wreszcie, że ks. Karol ma wszelkie powody 
troszczyć się i być niespokojny 0 los kraju. 
Wyrok un ewinniający Manoilescu wywołał 
w kraju ogromnę wrażenie. 

Prasa autonomistyczna w Alzacji. 
Rząd francuski zawiesił dzienniki Wahr= 

heit i Volksstimme a także tygodnik Zukunft. 
Wszystk < te wydawnictwa propagowały w 
Alzacji idee autonomistyczne. Francuzi 
żali je, że korzystają z materjału propagan- 
dowego nadsyłanego z Niemiec. 

Przeciw franko-jugosławiańskie- 
mu aljansowi | 

Stanowisko wyraźne przeciw aljansowi 
franko-jugosłowiańskiemu zajmuje też Bain- 
ville. Przypomina on, že pożar Swiatow) 
rozpalił się w Serbji, Bainville jest przed“ 
stawicielem solidarności polityki francuskiej 
z włoską, W ten sposób głos jezo  wyodrę- 
bnia się 1 z głosów prasy francuskiej która 
pisze, że aljans franko-jugosłowiański ma zna+ 
Czenie pacyfstyczne i z głosów prasy 
włoskiej która z powodu zawarcia tego 
aljansu atakuje politykę francuską w sposób 
bardzo gwałtowny. 

EE 

MW Biurze Personainem M S$: Wojsk. 
kończy się obecnie prące nad najbliższemi 
awansarni oficerskiemi, które prowadzone by: 
ły jaż od dłuższego cząsu. W sprawie prze- 
prowadzenia awansów odbyły się w osta- 
tnich czasach odprawy szefa błara personal- 
nego generała bryg. Karasiewicza-Toksrzew- 
skiego oraz zastępcy szefa biura pp'k. set; 
gen. Kuczyńskiego z dowódcami puł:ów i 
samodzielnych oddzi łów oraz kenfeencje 
w dowólztwach okręgów korpusu; ponadto 
rowedzone są od kiku dni w Warszawie 

konferencje z szefami sztabów dywizji i o- 
kręgów korpusów oraz z szefami departa- 
mentów broni i służb ш М. 5. Wojsku 
Wszystkie prace związane z przygotowaniem 
awansów ukończone będą w ciągu 2—3 dni, 
poczem przekazane będą referatowi perso- 
nalnemu generalnego inspektoratu sił zbroj- 
nych, jako elementy do decyzji. 

, Przypuszczalnie awanse ukażą się w 
Dzienniku Personalnym około 1 stycznia, 

Przygotowana przez Biuro Personalne 
lista awan:ów obejmuje szarże od poruczni- 
ka do pułkownika włącznie: 

Awanse pułkowników na generałów 
oraz awanse w korpusie generalskim  prze- 
prowadzone zostaną bezpośrednio przez ge- 
nelałnego inspektora. 

Awanse na poruczników przeprowadzo- 
ne będą jak dotychczas automatycznie; awan= 
se od kapitana do pułkownika przeprowa- 
dza się w miarę rozporządzania odpowiednią 
ilością etatów oraz na podstawie kwalifixa- 
cyj, przyczem pierwszeństwo mają kwaiifi- . 
cje wybitne: W bieżącym roku awanse obej- 
mą przedewszystkiem oficerów, którzy mają 
starszeństwo w randze swej 2 1919 rokn, 
Do stopnia majora posuniętych ma być co- 
najmniej 120 kapitanów. 

Ostateczna decyzja w sprawie wszyst- 
kich awansów zależna jest od Generalnego 
Inspektoratu Sił Zbrojnych: 

"Wyjazd Dyr, Jackowskiego. 

WARSZAWA, 16 XI. (żel. wł Słowa) 
Dziś wyjechał do Berina Dyrektor 
Departamentu politycznego p. Jac- 
kowski oraz p. Szymiczek z referatu 
niemieckiego. Jednocześnie wyjechał 
również poseł niemiecki p. Rauscher. 
Jak wiadomo podróże te związane są z 
rozmewami wobec wznowionych pere 
traktacyj ma temat układu handlo ae" 
go pomiędzy Pelską a Niemcami. 

Pokrycie banknotów wynosi 
78 proc, 

WARSZAWA, 16 XI (że7. wł. Słowa) 
Na dzień 1-go b. m. jak się dowiadu- 
jemy, zapas walut i dewiz w Banku 
Polskim wynesił 725,5 mil. złe co 
przy obiegu banknetów w wysokości 
929 miljonów stanowi 78 prec. ро- 

nie tego Ministerstwa powołuje się glądów na reformę rolną w Polsce. krycia. 

do życia departament kolonizacji Harski.



ECHA KRA|OWE 
  

BARANOWICZE 
— Obchód 9ej roc nicy Nie- 

podli głosc. D uń 11 go lstopada 
był  madzwyczaj pięknym, pogoda 
sprzyjała, jakby Bóg sam chciał, by 
dziewiąta rocznica Niepodległości 
Polski była ureczyście święcona. 

Miasto przybrało odświętny wygląd. 
Sklepy pozam: kane. Na domach po- 
wiewają chorągwie a<rodowe. O go- 
dzinie 9-ej zbierają się na placu Leg- 
jonów formacje wojskewe, organi: ač- 
je i hufce szkolne. O godzine 10 ej 
ks, Bohusz w zastępstwie ks kepela- 
na-majora Wolaska, który był na po- 
święceniu pomnika Adama Mickie- 
wicza w Zaosiu, oflorawił neboż ń- 
stwo w kościele G.rnironowym, na 
którym były ob cns władze pow ato- 
we i miejskie, oraz przedstawiciele 
organizacyj. Po ms:y do obecnych 
wygłosił przemówienie o znaczen u 
dnia, następnie p:zyjął defiladę do- 
wódca 9 DAKu. Brawurowa kawa- 
lerja, dziarska piechota, świ:dczy o 
pracy w wojsku w c'ągu 9 lat. Na 
tem zakcńczyła się pierwsza część 
ofcjalnego święta. Wieczorem o go- 
dzinie 5ej w sali „Apollo“ odbyła 
Się uroczysta Akademja, 

Powszechną uwagę zwracał na 
siebie dom Polskiego Monopolu S„i- 
rytusowego, bogato iuminowa y, 
między światłem widniały portrety Pa- 
na Prezydenta Mościckiego i Pana 
Marszałka Piłsutsk'ego. 

— Katastrofa kolejowa. W dn. 
12 listopada na st. B.ranowicze oso- 
bowe, wskut k jednoczesnego wypuSz* 
czenia pociągu lokalnego ze stacji i 
przyjmowania parowczu na stację 
nastąpło zderzenie pociągu z paro- 
wozem. Obie lokomotywy zostały u- 
szkodzone, wagon b gażowy i jeden 
osobowy także uszkodzony, Kilka 
osób lekko rannych. Dużą przyczyną 
katastrofy była niemożliwa zamieć, 
jaka szalała cały dzi ń w sobotę. 
S'raty dość znaczne, W związku z ka- 
tastrofą zawieszono w czynnościach 
zawiadowcę stacji i kierownika ruchu. 

GRODEK. 
— Obchód 11-go listopada 9 tą 

rocznicę odzyskania nie, ooległości 
obchodzono tutaj w tym roku poraz 
pierwszy b. uroczyśce. Zrana odbyły 
się nabożeństwa w miejscowej kapli- 
cy przy Szkole, cerkwi i synagodze i 
wysłano depeszę Marszałkowi Pił- 
sudskiemu z wyrazami bołdu. Po na: 
bożeństwie kierowniczka miejscowej 
szkoły, p. Czasznicka wygłosiła b. 
zajmujący odczyt, po którym odbyło 
się przedstawienie dla dzieci. Po 
przedstawieniu rozdano dzieciom prze- 
kąski i słodycze Wieczorem w prze- 
pełnionej sali gminnej odbyła się za- 
bawa ludowa. 

Zawdzięczając etarošcie mołode- 
czańskiemu p. Piekutowskiemu, sto- 
sunki tutaj, przedtem niemożliwe, jak 
zresztą w całym pow'ecie, gruatownie 
się zmieniły. Przedtem jedna z gor- 
szych, słynna z napadów bandychich 
rozpolitykowana gmina, obecnie zmie- 
miła swe oblicze. 

M ejscowa ludność włościefńiska 
chętnie się garnie do K Ika Roln'cze: 

o, buduje dom ludowy. Nadzwyczaj 
9brze się :ozwija kasa spółdzielcza 

ipo 3 ch latach jstnenia pori ida o: 
becnie do 20000 »ł kapitalu włas- 
nego i przeszło 500 członków, spro- 
wadziła i rozdała na kredyt na jesień 
b. r. 9 wagonów mawozów  szturz- 
nych i drzewka owocowe, Mieszkeń- 
cy naszego miasteczka z inicjatywy 
kierownika tuiejszego oddziału Wi- 
leńskiego Syndykatu Rolni:zego, p. 
Podejko zapoczą kowali budowę ko- 
ścioła i na ofarowanym przez hr. 
Benedykta Tyszkiewicza placu wza eśli 
fundamenty pod przyszłą Ś» iątynię. 

GRODNO. 
— (x) Stałe malwersacje w 

urzędzie pocztowym. Od dłuższe 
go już czasu urząd pocztowy w 
Orodnie stał się terenem coraz to 

  

Pisarz polsko-litewski. 
Lat temu czterdzieści, w Paryżu, 27-go 

września 1887 r. życia pracowitego i patrjo- 
tycznego dokonsł napoły Litwin (w rozumie- 
miu etnograficznem) nap'ły Polak Mikołaj 
Akielewicz—właściwie Akielaifis, nietylko o 
duszy spolonizowanej lecz i 0 nazwisku. 

Przypuśćmy, że jak wyraża się «Przegląd 
Wileński», było dawniej «modą» spolszczzć 
nazwiska litewskie. Powiemy na to: niema 
dymu bez ognia. Każda «moda» ma swoją 
przyczynę nieraz głęboko ugruntowaną w 
odłożu np. ogólnego ducha czasu, warun- 
ów NIZSZA it. p. Owóż z pewno- 

ścią «nie bez kozery» Mikołsj Akielewicz 
poniechał zwać się i podpisywsć nazwiskiem 
dziadów swoich i pradziądów. Komuby z 
mas, Polaków, przyszło na myśl sliteinizo- 
wać dobre, stare nazwisko na <ski» lub 
«wicz»? Albo np. podpisywać sę prywatnie 
41 publicznie zamiast up. Kozietulski lub Za- 
rębe.. Pomper lub Machonbaum? Wykluczo- 
me. Nie może być. Ponieważ niema po temu 
rzyczyny, aby się tak wyrazić, wewnętrznej, 
Eva imperatywnej zważywszy na oko: 

liczne ści i warunki. 
Przeprosiwszy za tę małą, z punktu, dy- 

ję polemiczną, wracam co rychlej do 
kielewicza, aby stwierdzć, że mamy o nim 

sporo wiadomości, rozizuconych ро сзаво- 
Picach polskich, a nader solidnych gat 

wyszłych z pod pióra Korotyńskiego, Bren- 

sztejna, Kazimierza Bartoszewicza. Pod naj- 
świeższą datą piseli o Akielewiczu R. Mao- 
kiewicz w «Viin. Aidas> i K. Wagą w <Prze- 
glądzie Wileńskim». 

Nam — redakcji <Słowa> — przypomniał 
<Chłopa z powiatu Marjampolskiego>, wy* 
bitnego w swoim czasie działacza oraz pisa- 
rza polsko litewskiego — p. Lucjaa Uziębło, 
w kiórego ręce składam pióro. P 

z. di 

Urodził się Akielewicz w pawie- 
cie Marjampołskim, w roku 1830-tym, 

Skarbu Państwa, dokonywanych przez 
persont! pocztowy. 

rach przekazowych, gdzie S'=rh P. 

SŁ О У О 

° ]езхсге о ройгд%у Stresemanna, 
WIEDEN, 16. XI PAT. „N'ue freie Presse'* pisząc o wczorajszej 

mowie Siręsemanna zauważa, že Stresemann wyra_ił nadzitją przywrócenia 
nowych malwersacji na niekorzyść Normalaych stosunków między Polską a Niemcami właśnie w Wiedniu 

Ė J. na terytorjum Austrįi, gdzie odiawaa istn "ją przyjazae stosuaki z 
olską. Pocieszającym byłby fakt, pisze dziennk, gdyby istotaie udało się 

Po znanych już czytelnikom afe- W Nejbliższym czasie przezwyciężyć trudności, które od szeregu lat unie- 
4. możliwiają osiągnięcie niemiecko -polskiego porozumienia w najważniej- 

stwa poniósł Sirat przeszło 30000 zł, szych sprawach gospodarczych W tea so>sób uczynionyby został dalszy 

a nastęonie po skradzeniu całego ła- Krok w kierunku pacyfikacji gospodarczej Europy. 

Czechy o pobycie Stresemanna w Wiedniu. 
PRAGA, 16 XI PAT. Cała prasa czeska rozważa ze spokojem fakt 

dunku pocztowego o wartości 17000 
zł orez po okradzeniu przesyłki war- 
tościowej, przytrzymane ostatnio na 
gorącym uczynku funkcjoneriusza Wal- pobytu w Wiedniu kanclerza Marxa i ministra Stresemanna Prasa pode 
mont: kt ry skradł przesyłką warto- kreśla trudności, jakie napotykają usiłowania dokonania un fikacji prawnej 

! oraz sprzeciwy, na jakie projekt Anschlussu natrafia prawie we wszystkich 
W związku z tymi anormalnymi pzństwach. To teź, zdaniem dziena ka, realizacji tego projektu wydaje się 

stosunkami, Oraz w telu przeds'ęwzię- na długie lata praktycznie niemotiwa do przeprowadzenia. Dopóki akade: 
cia radykalnych zarządzeń, jakie mo- micka dyskusja nie narusza traktatów pokojowych, Czechosłowacja nie ma 

ś.i 1000 zł. 

gą wydać jedynie władze maczelne, 
przybył enegdaj do Wilna p. P. Tcie 
ba radca Ministerstwa Poczt i Tele- 
grefów z Warszawy, który nastęanie 
udzł sią do Grodna, w celu prze- 
prowadzenia energicznego dochodze- 
nia, oraz wydania odpowiednich za: 
rządzeń dla zapobieżenia dalszemu 
rozwijaniu się tego zła, 

KRASNE n/Uszą: 

prawa do protestowania. 

Afera łapówkowa w Sejmie czeskim. 
PRAGA, 16—X. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu kamisji budže- 

towzj parlamentu czechosłowackiego poseł demokratyczny Rames oskarżył 
wybitnego posła stronnictwa agrarnego Dubiskyego o pobieranie łapówek 
przy wykonywaniu reformy relnej. Oskarżenie to wywełało wielkie poru- 
szenie w kołach agrarjuszy, tembardziej, 
oskarżenie w dniu dzisiejszym dokumentami 
agrarjuszy. Wywołanie tej afery jest o tyle zrozumiałe, 

że poseł Rames poparł swe 
uwierzytelnionemi przez 

że poseł Dubisky 
— (x) Samobójstwo kierowni- został wyznaczony na referenta projektu reformy ustawy © ubezpieczeniu 

ka urzędu pocztowego. W dnu socj lnem, który to projekt secjalni demokraci gwałtowne zwalczają. 

Manifestacje rzymskie przeciw Jugosławii. 
RZYM, 16-Xl. PAT. Pragnąc odpowiedzieć na man festacjs anty” 

wczorajszym pozbawił się życia wy- 
strzałem z rewolweru kierownik urzę- 
du pocztow'go w Krasnem nad Uszą 
Zygrund G Agbiowski. włoskie w B Igradzie studenci rzymscy urządzili w dniu dzisiejszyra ma- 

Przyczyny samobójstwa dotąd nie: pifestację na cześć faszyzmu i wodza narodu Mussoliniego. Studenci 
chcieli udać się przed ambasadę francuską i poselstwo jngosłowiańskie, wyjaśnione. 

Śledztwo pocztowych 
inspekcyjnych wykaże niebawem, czy 
samobójstwo nie pozostaje w związku 
z jakiemikolwiek uch;leniami natury 
służbowej 
teka S LGDA SCI 

Język białoruski jako 
przedmiot wykładu. 

nych, w których język białoruski wy- WSzystkie zapytania i pro 
kłada sę jsko przedmiot, Ze spra- 
wozdeń inspektorów szkolnych oka: 
zuje się, że największa liczba szkół 
tego typu przypada na powiat Nowo- 
gródzki, bo aż 45 D lej Stołpecki—15, 
Baranowicki=—7, Ldeki—4 i t. d. 

organów jecz na żądanie władz policyjnych zaniechali tego zamiaru. 

Senszcyjny proces studentów macedońskich 
SOFJA, 16XI PAT. Bułgarska agencja telegraficzna donosi: prasa 

wyraża żywe zainteresowanie procesem w Skosli:, gdzie stają przed sądem 
Iczni studenci macedcń:icy, oskarżeni o udział w macedońskich organiza- 
cjach rewolucyjnych i o prowadzenie agitacji przeciw państwu jugosłowiań* 
skiemu. W celu uzyskania bezpośrednich informacyj przedstawicielstwa 
dzienników bułgarskich zwróciły sę do władz jugosłowieńskich z prośbą 

M nisterstwo W.R. i O P. zarzą: © zezwolenie na dopuszczenie korespondentów bułgarskich do udziału 
dziło niedawno spis szkół powszech W Procesie. Poselstwo prowa ie w Sofji otrzymało instrukcję, ażeby 

by w tej sprawie załatwiane były odmownie, 
tanoujsko władz fugosłowi»ńskich wywołało tu ogólne zdziwienie. 

Projekt nowej koalicji w Kownie. 
Z Kowna donoszą: W rezultacie odgłosów kongresu ryskiego, partje 

rządzące atakują nie wszystkie stron lctwa opozycyjne lewicowe, a tylko socjal- 
W powiatach Brasławskim, Wi- demokratów. Jednocześnie nadchodzą wiadomości, że ze strony rządu prowa- 

łeńsko.Trockim i Swięcisńskim niema dzone są rokowania o stworzenie koallcji zarówno z chrześcijańskini demo- 

szkół, w których przedmiotem wykła- kratami jsk też ludowymi socjal'stami (laudininki) przytem sprawa 
du jest język białoruski. W powiecie referendum w sprawie zamiany konstytucji ma być usuniętą z porządku dn'a 

a żonę " kilku politycznego, natomiast aktualną staje się sprawa wyborów do nowego sejmti; 

Tajemniczy uciekinierzy do Kowna. 
Z Kowna donoszą: Oaegdaj w rejonie Jswja, ma granicy polskiej, 

nej liczby 79 — trzy szkoły są 6 cie litewska straż graniczna zatrzymała dwuch nieznanych osobników. Jeden 

szkołach nauczania języka białoruskie- 
go ze wzglęcu na brak podręczników. 

Co do rodzaju szkół, to z cgól- 

klasowe, 2 oiecio-klasowe, 5 cztero- z nich podał się za Władysława „Mellentowicza b. 
klasowych, 10 —trzv klasowych. Dwu- 
klasówek—jesi 20 i jednoklasó wek—35. 

W mieście Wilaie język białoruski 

dowódcę pułku ukraiń- 
skiego, drugi za jego adjutanta Henryka Gołuba. Obydwaj służyli rzeko- 
mo przed wojną w armji austrjackiej, a obecnie uciekii do Litwy wobec 

wykłada się jako przedmiot w 3 kla- reprzsji stosowanych ze strony polskiej. Władze kówieńskie odniosły się 
sowri szkole przy ulcy Słowiańskiej sceptycznie do zeznań zbiegów i pod silną eskortą odstawiono ich do 
Nr. 15 Szkoła ta przeznaczona jest 
wyłącznie dla dzirci Białorusinów. 

Stosunek ludności do tych szkół jest 
różny w zależneści przeważnie od te" 

intereso varie w tym kierunku daje 
się zauważyć wzdłuż granicy rosyj. 
skiej. Natomiast na pograniczu Litwy, 

urzędu policji politycznej w Kownie, 

W aferze zamieszany jest rząd S.S SR, 
| PARYŻ, 16. Xi, PAT Przeciwko Fallois. oskarżonemu o udział w Тайвкег- 

renu etnogr.fcznego. Największe za: etwie obligacyj węgierskich wniesiono także oskarżenie o nadużycia na szkod. 
towarzystwa, które zawiązało się w Paryżu celem nabywania oblig:c'j likwidują: 
cego się Banku rosyjsko azjat ck ego: Zdaniem «Matin» Fallois i jego wspólnicy 
pracowali na rzecz Sowietów. Usiłowali oni przelać wsmiankowanemu towarzy- 
stwu obligicje bankowe, skrsd:ione w swoim czasie przez bolszewików i no- 

Łotwy, oraz w powiatoch grupują” szące tytuły własności stwierdzone przez władze sowieckie w Moskwie oraz 
cych się dokoła Wilna ludność nie wizy ambasady sowieckiej. 
żądała wprowadzenia języka białoru: 
skiego do szkół, Z pogranicza so- 
wctckiego, obojętny lub niechętny 
stosunek do wykładów ięzyka biało- jękadę 
ruskiego jako pr:edmotu daje 88 © 1019 
zauważyć w powiecie Neświeskim, 
gdzie lu ność nie chce kupować pod- 
ręczników „w języku białoruskim. 
Oiwrotnie, zainteresowane daje się 
zauważyć w powiatach Nowogródz- 
kim i Stołpeckim. 

O :zywiście rubryczka nie zawiera 
szkół białoruskich i utrakwistycznych 
polsko-białorusk ch i t. d. 

W powiecie Dziśnieńskim istnieje 
6 szkół utrakwistycznych, oraz jedna 
z białoruskim językiem nauczania, 
W powiecie Postawskim nauczyciele— 
Białorusini posługują się językiem 
bi.łoruskim, jako językiera pomocni- 
czym, 

Wykształcenie wyższe otrzymał w 
uniwersytecie moskiewskim. Już od 
roku 1850-g0 znany był w piśmien- 
nictwie polekiem jako rzecznik naro» 
dowego odrodzenia litewskiego. Czę- 
sto spotykano tego sympatycznego 
„Chłopa z powiatu Marjampolskiego”, 
jak wielokrotnie god swemi artykuła” 
mi się podpisywał, w kołach  litera- 
ckich Warszawy i Wilna. 

W naszem meśce niejednokro- 
tnie w 1858 — 1862 gościł i to prze: 
ważnie u druha swego 6. p. Jana 
Zienkiewicza, art. malarza, zmarłego 
w rok po zgonie Akielewicza i spo- 
czywającego na wileńskim cmen'arzu 
po-Bernardyńskim. Z enkiewicza, ces 
nionego twórcę obrazu „Pastuszek 
rzymski z mandoliną*, poznałem na 
krótko przed jego śmiercią, Miał en 
pracownię w demu swego przyjaciela 
ś. p. Hilarego Łęskiego. Tam, pomnę, 
w gabinecie artysty wisiał zawsze 
oprawny f togram Litwina z podpi- 
sem „M. Akielewicz”. 

Portretewi swego _ nieodżałowae 
nego druha Zienkiewicz z lubo- 
ścią zawsze się przyglądał — Ко- 
chali się bardzo; szkoda, że kores- 
pondencja Akielewicza z. naszym 
artystą jako też niektóre papiery po 
obu przyj:ciołach zostały spalone 
przez gospodynię ś. p. Z enkiewicza, 
H lenę Szermiett. Oczywiście, że la- 
sowi temu uległy dość liczne 1ęko- 
pisy litewskie i polskie Akielswicza, 
kióry, emigrując z Wilna zagranicę 

Bilans Banku Polskiego w listopadzie. 
WARSZAWA, 14 XI. PAT. Bilans Banku Polsklego za pierwszą 

Istopada b. r. wykazuje: w?rost zapasów kruszcu tj. złota i srebra 
miljonów zł do sumy 4306 milj. zł. 

kszył się netto o 520,7 milj. zł i wynosi po motrąceniu 455 mill. zł. z0- 
bowiązań na rachunxu w walucie zagranicznej i reportowych—917 6 milj. zł, 

Zapas walut i dewiz zwię 

Wzrost zapasu kruszców i walut jest wynikism wplywów z pożyczki stabi- 

M-stwa Skarbu 
lizacyjaej, która została uwidocznirna w pasywach na rachunku specjalnym 

wynoszącym 5548 milłonów złotych. Portfel wekslowy 
zmniejszył się o 2,2 milj. zł. (430 3 milį. zt.), Inne aktywa zmniejszyły się 
o 40,9 milf. zł. (448 milj, zł.» Saildo na rachunkach żvrowych i natych- 
miast płataych zobowiązań wzrosło o 64,2 mj. zł, (279,1 miij. zły. Obieg 
bletów bankowych zmniejszył sę o 40,1 mil]. zł. do sumy 889,2 milj. zł, 
Inne pozycje bez większych zmian. 

Śniegi i mrozy w Zakopanem. 
KRAKÓW, 13%, PAT. Z Zakopanego donoszą o znacznem obniżeniu się 

temperatury, która wynosiła tam wczoraj 15 st. poniżej zera. Na bali Gąsieni- 
cowej i koło Morskiego Oka mróz był jeszcze ostrzejszy. Głębokość powłoki 
śnieżnej wynosi tam już półtora metra, w Zakopanem zaś przekroczyła 20 cm. 

| 

pod koniec 1862 roku, pozostawił w 
rękach artysty, niby jako zastaw w 
zamian za wygodne futro, w które 
go przyoblekł Zienkiewicz. 

W dużej skrzynce z papierami 
Akielewicza znajdowało się i kilka- 
dziesiął książek litewskich z XVIII i 
XIX stuleci. Rzadkości bibljografi- 
cznych tam nie było, ni też żadnej 
drukowanej pracy Akielewicza. Po 
śmierci Żienkiewicza, - skonfiskowat 
druki te, mieszkający w tym że do- 
mu żandarm rosyjski. Żona jego je” 
dnak wszystkie te ksiątki sprzedała 
potajemnie na rynku па Bosakach, 
Wzmiankę o $. p. Akielewiczu umie- 
ściłem wówczas w „Kraju” petersbur- 
skim, na skuiek której przybyli do 
Wilna $. p. dr. Jan Karłowicz i ś. p. 
Ant. Krauczunas, nauczyciel gimna- 
2jum marjampolskiego, zaś potem i 
prof. Jan Jabłoński, znany filolog 
litewski, który też najbardziej się zain 
teresował skromuą wileńską  spuście 
zną naukową i literacką „Chłopa z 
powiatu Marjampolskiego*. Natomiast 
Karłowicza małe zajęły prace nauko- 
we i literackie Akielewicza, Uprze- 
dzony de nich z powodu balamu- 
tnej gramatyki litewskiej Akielewicza, 
niedocenił Karłowicz reszty cieka= 
wych a miedbale przezeń przejrzanych 
rękopisów, Wśród tych - ostatnich 
znalazł się tu i cały osobny słownik 
litewsko-polski — nieznanv dotąd rę* 
kopis Andruszkiewicza, Co zaś do 
słownika litewsko-polskiego Akiele- 

wicza, to choć było w wilzńskiej je- 
go skromnej spuściźaie sporo arku- 
szy, miały one jednak charakter tylko 
bruljonewy. Rzeczy te, oraz mektóre 
ludoznawcze notatki i wiersze Akie- 
lewicza nabył ]. Jabłoński. Jeden ka- 
jet z przysłowiami i zagadkami litew- 
sklemi zanętowanemi przez Akiele- 
wicza nabył kreślący te słowa a nad- 
to kilkanaścis poczyj lirycznych i 

e przeważnie napisanych po 
polsku. 

Utwery  Akielewicza odznaczają 
się prostotą i rzewnošcią przy patrjo- 
tyczbym nastroju oraz formie dość 
niewybrednej. 

Jak wiadomo 6. p. Akielewicz 
brał żywy udział w przygotowaniach 
narodu polskiego do powstania stycz- 
niowego, osobliwie na terenie Su- 
walszczyzny. Znalazłem w notatkach 
szlachetnego „chłopa z pod Marjam- 
pola* odręczne wykazy dużych sum, 
zebranych przezeń po zamożnych 
dworach wyłącznie polskich, na cele 
rewslucyjne w kraju. 

Jak wiem od š. p. J. Zienkiewieza, 
pożegnał się z nim Akielewicz w 
Wilnie w rr 1862 w domu Remerów 
przy ul. Bakszta, gdzie wówczas 
mieszkali przez czas krótki i Syro* 
komla i Wincenty Korotyński. Owóż 
wpisał Aklelewicz w tym że domu do 
albumu artysty swój wierszyk litewski 
pelen uczucia o zielonej zawsze 50- 
sence litewskiej. Drobnostkę ię, w 
przekładzie rymowanym na język gol- 

Garść wspomnień. 
C'ytamy w artykule «Po latach 

dziesieciu» p. Jscka Kruka («Słowo 
Nr. 259 z dn. i2 listopada 1927 r.): 
me. W kościołku w ścianie wmurowa- 
ta tablica głosiła o jednym z możne- 

go rodu aulacinokiśgo, jenerale Hur- 

ko, co sędziwych lat dożył w służbie 
u cara północy, a tem, jak widać, 
Polsce dług spłacił — może bezwied- 
mie—że pieczą pewną otaczał ten sa- 
motny kościołek katolicki, ten wido- 
my ślad dławionej, zanikającej tam 
na rubieży dawnej Rzeczypospolitej, 
kul ury polskiej”. 

Kościołek ten znam— n'ewątpliwie 
mowa tu o majątku Krynkach (choć 
autor nazwy nie wymienia), © wiorst 
40 od Witebska odległych, ale już w 
gub. Mohilewskiej położonych. [est 
to gniazdo starożytnego rodu Haur- 
ków, rodziny niegdyś polskiej. Ów 
kościołek—to murowana kaplica ich 
grobowa, a tablica, o której p. Kruk 
wspomina, tyczy się ojca generał- 
gubernatora warszawskiego. Ojciec 
Feldmarszałka żonaty był z Rosjanką, 
tak jak i brat jego prezes Izby Skar- 
bowej Tambowskiej, Hurkowis zru- 
szczyli się. Feldmarszałek był wyzna- 
nia prawosławnego. 

Krvnki nabył ś. p. szwagier mój 
Józef Szadurski, a że kaplica grob>- 
wa Hurków wymagała remontu, a na 
to potrzebne było pozwolenie, zwro= 
cił się do gubernatora Mohilewskie- 
go, którym wówczas był J5zef Dem- 
bowieckij, jak Hurkowie pochodzący 
z rodziny polskiej (syn Stanisława!) ale 
prawosławny i znany, polakożerca. Szwae 
gier mój pisał w podaniu, że chce 
kaplicę odnowić własnym kosztem. 
Odpowiedź była taka: «ponieważ wi- 
dać z podania, że kaplica jest zruje 
nowaną, najlepiej ją znieść». Wtedy 
szwagier napisał list po francusku 
do feldmarszałka Hurki. do Warsza- 
wy, z prośbą © wstawiennictwo do 
gubernatora Dambowieckiego, wspo- 
mins! o tem, że dach uszkodzony i 
że zacieka ma marmurową tablicę je- 
go ojca. Polecony list został bez od: 
powiedzi (I) Wówczas mój Ś. p. oj- 
ciec udał się do ministra Spraw We 
wnętrznych, p. Dembowieckij otrzy- 
mał «nosa» w postaci papieru urzę- 
dowego: eproszę nie stawić prze- 
aa? i szwagier mój kaplicę od- 
nowił. 

Następnie przeszła do szwagra 
mego na własność po bracie Leonie 
Pusz», edwieczna od Batorowych 
czasów siedziba Szadurskich w po- 
wiecie Rzeżyckim (Inflanty polskie), 
gdzie w miasteczku jest kościół, przez 
Szadurskich erygowany (jeden z sied- 
miu przez ni w  Witebszczyźnie 
wystawionych). Tam życie zakończył 
i pochowany na wzgórzu ze ślicznym 
widokiem na cudowne jezioro Pu- 

A 
Welki wybór 
aksamitu, pluszu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych, sukiennych, bławatnych, 

po cenach fabrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca 

„Manufaktura Łódzka* 
WIELKA 21 

poniosło śmierć 
zajętych przy reperacji zbiernika. 

Katastrofa w Pittsburgu 
Według ostatnich doniesień o 

katastrofie w Piitsburgu, cała pół1o- 
cnacczęść miasta padła ofiarą eksola- 
zji ysterny gazowej. O dłamki stalo= 
we cystęrny uszkodziły kilkunastopię: 
trowe gmachy, Cała północna c'eść, 
miasta wygląda, jak po  kilkuaasto- 
godzianem bombardowan'u granata- 
mi. Około 5,000 ludzi stracła dach 
nad głową. 

Wskutek wstrząsu ziemi, wywoła- 
nego eksplozją cysterny, zapadły się 
zabudowania wielu fabryk, grzebiąc 
wielką I'czbę robotników. Do'ychcza%, 
stwierdzono 50 zabitych i około 650 
rannych, w tem 230 ciężko. 

Ulice miasta, których biegu nie 
można rozpoznać, zawalone są gru- 
zami na wysokości 2 i pół metra. 
Wojsko, straż pożarna i policją pra- 
cują nad uprzątaięcem gru:ów. Oi- 
działy santarne niosą pomoc wycią- 

szliwej katastrofy, 
Odnaleziono dotychczas cała dwu= 

dziestu ośmiu ofiar katastrofy wybu- 
chu zbiorn:ka gazu. Pewnej liczby 
trupów dotychczas nie eds:ukano; 
485 ciu rannych umieszczonych zo- 
sialo w Szpitalach. Znajduje się wśród 
nich znaczna liczba dzicci. M. in. 

13 tu robotaików, 

Mózg Anatola Егапсе‘а, 

Anatomewie, którym powierzono 
autopsję zwłok znakomitego pisarza, 
złożyli w paryskiej akademji medycz- 
nej referat, stwierdzajacy, że mózg 
Francc'a ważył tylko 1017 gr., gdy 
waga przeciętaa mózgu dorosł go 
człowiska wynosi 
mów. Natomiast 
że zwoje mózgu France'a są bardzo 
silnie zarysowane. 

około 1360 gra- 
uczeni stwierdzili, 

szańskie. Obok spoczęła ś p. siostra 
moja Marja i dwie ich córki. Z nich 
jedna znana była szerszemu ogółowi ‹ 
jako wyb'tna poetka—nieodżałowane | 
pamięci, St-nisława Szadurska, zmarła 
tragiczną śŚmiercą podczas najścia 
"bolszewików w 1018 r. 

Przez wdziączność za pomoc przez 
Polskę daną, wyrzuceją Łotysze współ. 
braci naszych z Łatwy i zagarnęli nam 
siedem gmin. Zostawili ori siostrzeń- 
cowi memu Wacławowi Szadurskie- 
mu, adu okatowi w Warszawie mar- 
ną część ośrodka Puszy, Lipy tam 
wspaniałe i widok ma jezioro, als ż,ć 
z tego skrawka ziemi nie sposób i 
mieszkać tam niepodobna. A my Ło- 
tyszom dajemy  Pol>nia Rssttuta.> 

Aleksander Chomiński 

m ŚNIEGOWCE i KALOSZE 5 
szweczkie, ryskie i krajowe poleca — ® 
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DOKTORZY 

Bujalski, Obiezierski i Waszkiew cz 
ah położnice 1 chore z cierpieniami 

obiecemi w Zakładzie Położniczym 
ul. w. Pohulanka Nr 31, 

(w nowym lokalu) 

  Zatwierdzone przez władze szkolne Wieczorne Kursy j zyków oboycht 
francuskiego, angielskiego, niemieckiego przy Liceum Francuskiem 

G. Szydłowskiej 
ul. Mickiewicza d 

Kursy założone dla dorosłych. lecz będą organizowane grupy dla uczniów. 
Godziny zajęc 6—9 wiecz. Zaproszeni nsuczyciele—fachowcy. Ceny do: 
stępne. Dla wojskowych i urzędników 

Lekcje rozpoczęty się 8 listopa: Ё mują się codziennie w aaa Liceu n Francuskiego od godz. 5 do 6 w. 
a. Wpisy nowych ucznów przyjmaje si 

Kancelarji Kursów 6—9 wc cadźiebnie:: wan 

Nr 11 m. Nr 11. 

państwowych rabat. Wpisy przyj: 

bu
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ski, umieściłem niegdyś w petersbur- 
skim Kalendarzu  Dobroczynnoś- 
ci przy wzmiance o tem, że autor 
jest rodowitym Litwinem. Album Ja- 
na Zienkiewicza przekopjowałem całe 
ale nie wiem gdzie by się dziś mogła 
znajdować ta szacowana po Zienkie 
wiczu pamiątka sztambuchowa. Na 
wstępie albumu rzeczonego znajdo- 
wał się piękny wiersz W. Pola, któ- 
ry przemawiał w nim do Zienkiewi- 
cza udejącego się na studja do 
Włoch. 

Gdyby Ci dały co te obce nieba, 
Patrz byś bez ducha mie przywiózł 

nam wzoru, 
Bo Europa splądrowana skrzynią 
Przez bardzo wielkich i sławnych zło: 

[dziejów::. 

Następnie albums zawiera gorące 
wezwanie L. Kondratowicza, tak za- 
kończone: 

W rachubach przemysłu gdy fudzie 
„ [zagrzęźli, 

My świętsze, niebieskie podajmy im 
hasło, 

Hej, bracia, do pióra! do pda „go 

Rozbudźmy co senne, RE co 
[zgasto! 

Wiersz ten umieszczony został 
przez W. Korotyńskiego w 10-cio to- 
mowem wydaniu poczyj. Syrokorali, 
lecz cenzura wykreśliła mu ostatnie 
słowa, mianowicie pobudkę poety do 
rozbudzenia co senns i rozpalenia 
tego co zgasło, : 

Zaś co do Zienkiewicza, to bare 
dzo on zachęty ze strony Syrokomli 

ś Klub Narodowy 
Dnia 17 listopada b. r. we czwartek o godz. 7 i pół ž. li - 
rzyszenia Techników przy ul: Wileńskiej 33 Lia jose - Guedr, 

wygłosi odczyt p. 

„Lagldnienie emigracji © Polsce" 
Wstęp za opłatą 1 złotego. 
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potrzebował, opieszały w pracy i za. 
bawom oddany. Niewiele też i z9- 
bie obrazów pozostawił, których kilka 
oglądać możaa w zbierach wileńskie. 
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Oprócz wspomnianego  pastuszkė 
włoskiego, tudzież obrazu  wystawia- 
jącego św, Filomenę, odznaczają się 
niemałemi zaletami portrety malowa- 
ne przez Zienkiewicza, 

L. Uzigbto. 

Przyp: Red. Akielewicz był założycie 
lem i prezesem w Paryżu litewskiego tową- 
rzystwa <Żelmne»: Pisywał do wielu czaso. 
pism i gazet warszawskich zawsze pod рвец- 
donimem:  <Chłop z powistu Marjampol- skiego». Studjował [lingwistykę litewską. Sie- 
bie zawsze za Litwioą (w rozumieniu naro- 
dowem) miał. W 1858 przeniósł się na stałe 
do Wilna i należał do grona redakcyjnego 
<Kurjera Wileńskiego» wespół z Odyficem, 
Kirkorem, Eustachym Tysztiewiczem, Miko- łajem Maliaowskim, Chodźrą, Syrokomią, 
rozpoczął też jednocześnie szeroką działał: 
ność oś wiatowo-wydawniczą —w języku litew= 
skim. Tłamaczył na język polski poezje [i- 
tewskie i pisywał korespondencje do war- 
szawskiej «Gazety Polskiej», Działalności [i- 
teracklej Akielewicza—pisze p. K. Waga—* 
położyło kres powstanie Styczniowe, w któ. * 
rem Akielewicz wziął czynny udział. Zmue 
szony emigrować oparł się aż w Paryżu, 
skąd pisywał korespondencje zarówno do 
pism warszawskich jak do <Auszry» Bagą- 
nowicza; W Petersburgu na dwa lata przed 
śmiercią Axielewicza wyszła jego broszurą 
<Rzut oka na starożytność narodu litewskie- 
go», która spory miała rozgłos: 

"HR 

ganym z pod gruzów efiarom stra- ' 
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— bedzie wywozić ryby, 

R: Bortkuszkami 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH. 

Romantyczny projekt. 

Nastała jesień, Parę dni z rzędu 
pokropił kapuśniaczek i większość 
naszych dróg obróciła się w trzęsa- 
wiska mie do przebycia. Kogo los 
nieszczęsny zmusił wybr<ć się w dro- 
gę—brnie po kolana w bajorach, ła- 
mie wozy, zrywa szkapy—i na osłodę 
<klnie jak umie. 

Nie sposób dewirźć nawet do na 
bliższej stacji kolejowej—niezbędnyc 
dla masta produktów, w mieście ro- 
śnie drożyzna, wieś z tego nie ma ko- 
rzyśc. Szczęśliwy, kogo los rzucił w 
pobliżu jednej z nieliczaych dróg szo- 
sowvch. Z zazdrnścią się Spogląda 
na Mejszag- łę, Niemenczyn, Landwa- 
rów. Ale proszę spróbowźć przejechać 
się do Podbrzezia, Turgiel, O3zmiany 
i wyjść cało z imprezy pod Osiukłą, 
Miednikami, Kamiennym Ł hem.. 
Przeciętny chłopski koń z trudem wy- 
<ciąga próżay wóz . Na dowiezienie do 
szosy ładunku 25 pudów zaprzęga 
Się 4 tęgie konie. l io w okresie in- 
tensywnego duszenia wsi podetkami! 
ł całe pragnienie wsi, skierowane do 
maszych rządów i samorządów drogi, 
bite, žwirowane, ch. čby faszynowane, 
byle możliwe do przebycia! 

Aksjomatem jest, nieraz powtarza- 
mym, że kuliurę dem*j połaci kraju 
charakteryzuje nie ilość żelaznych, 
ale bitych dróg. Co jest nam potrze- 
bniejsze—kolej czy szosa—dobry dać 
może przyklad m. Oszmiana. Pomimo 
dobrej komunikacji z poblis ą stacją 
kolejową, ruch towarowy idzie prze- 
ważnie furmankami wprost z Wilna. 
Codziennie kilkadziesiąt  „bałagoł* 
ciągnie Oszmieńskim traktem, pomi- 
mo miejscami fatalnej nieszosowanej 
drogi, a nieraz spotykają się furmanki z 
bardziej jeszcze odległych okolic. Fura 
grochu, wieziona z pod Iwieūca bez- 
pośrednio do Wilna — z pominięciem 
dziesiątka stacji kolejowych — czyż 
może być dosadniejszą charaktery sty: 
ką stosunków i wskazówką co budować 
należy. 

l porywa wprost szewcka pasja 
gdy się czyta w dziennikach umie- 
szczane systematycznie co parę dni 
rozprawy © najważniejszej w znacze- 
niu ekonomicznem dla naszego kraju 
sprawie—budowię szerokotórowej od 
mogi kolejowej od Landwarowa dó 
N.-Trok, słynnych obecnie z maloe 
wniczych ruin, karaimskiego archiwum, 
"ogórków i ze wspomnień O wylapa- 
nej z jezior sielawie. Skąd powstało 
to nagłe bezkrytyczne zainteresowa- 
mie się linją kolti Landwarowo—Tro- 
ki, jak gdyby nie było innych aktual 
miejszych i poważniejszych spraw go- 
spodarczych, bezskutecznie a ze Stra- 
tą dła życia goszodarczego + 
jących załatwienia? Źródłem .. ... 
wątpliwie znamienna Uchwała Magi- 

nej Szczawnica, Kosów, Druskieniki, 
a nawet Wielkie Morze—o0d Rozewji 
do Karwi. Tembardziej Nowe Troki. 

Korczak, 

INFORMACJE 
W sprawie podatku obrotowego 
od eksportu produktów rolnych. 

Z inicjatywy Państwowego Instytutu 
Bksportowego odbyła s'ę w Ministerstwie 
Przemysłu i Handu pod przewodnictwem 
dyrektora Instytutu, p Turskiego, konferen- 
cja przedstawicieli wszystkich Stowarzyszeń 
i Organizacyj, oraz najpowaźniejszych firm 
kupieckich branży zbożowo-ziemiopłodowej, 
Jajczarskiej, bydła i nierogacizny i drzewnej 
w obecncšci przedstaw cieli Ministerstwa 
Ska'bu, Rolnictwa, Przemysłu i Handfu i 
członków Instytutu. 

Konferencja miała za zadanie zbadać 
istniejący obecnie stan rzeczy w dziedzinie 
eksportu produktów rolnych, wytworzony 
przez pobieranie od firm krajowych, oprócz 
inaych danin i opłat podatkowych, jak np. 
stemplowych i socjalnych, których nie pono- 
si kupiectwo zagraniczne, uskuiecznisjące za- 
kup samo lub przy рошосу przedstawicieli, 
ajentiów i t, n —podatku obrotowego przez 
firmy oboe iównież nie płaconego. 

Tego rodzsju stosunki podatkowe, trak- 
tujące nierównomiernie kupiectwo krajowe 
w porównaniu z cbcem, spowodowały, że 
wskuirk silnej konkurencji na dotyczących 
rynkach zbytu, przy znaczniej ponadto prze- 
wadze finansowo-organizacyjnej firm zegra: 
nicznych nad pofsziemi, że frmy polskie 
zmuszone do ponoszenia wszystsich powyż: 
szych ciężarów, a przedewszystkiem podat- 
ku obrotowego Ido iais go w kal- póź 
kulacji cen, nie mogły być konkurencyjne- 
mi w stosunku do rywalizującej z niemi a 

nie płacącej żadnych opłat i danin zagrani- 
cy i zosiały z biegiem cząsu w miarę stabi- 
lizacji stosunków finansowych i politycz: 
nych w Polsce i penetracji jej przez frmy 
zagraniczne, stopniowo a nieuchronnie przez 
nie wyp erane i od eksportu wyeliminowane. 
Doszło do tego, że już dzisiej clbrzymia 
większość polskiego handlu eksportowego 
przeszła w ręce obce, nierzadko Polsce wro* 
gie, jak np. w wypadku firm niemieckich I 
REA partycypujących w eksporcie z 

olski prawie w trzech czwartych jej ogólne- 
go wywozu towarowe 

Ponieważ taki stan rzeczy nie da 
pogodzić się z interesami nietylko dotycz- 
cych sfer kupieckich ale i pań twa, 
odbiera mu inicjatywę i wpływ na politykę 
handiową, rujnując równocześnie jego war- 
stwy gospodarcze, przy zupełaie nieuzasad- 
nionem i niezrozumisłem uprzywilejowaniu 
czynni! ów obcych, przeto Pzfstwowy Insty- 
tut Bksportowy, vjmując inicjatywę w kie- 
runku usunięcia i uzdrowienia tego niemoż- 
liwego do utrzymania stanu rzeczy, wezwał 
zgromadzonych przedstawicieli kupiectwa do 
wypowiedzenia się w tej sprawie i przedsta: 
wienia miarodajnym organom rządowym, w 
lerwszym więc rzędzie Ministerstwu Skar- 

Bu; jako czynnikowi decydującemu, stosnn- 
ków i warunków, panujących w tym wzglę- 
dzie w handlu polskim 1 sytuacji na tem 
podłożu polskiego kupiectwa eksportowego. 

Na skutek dotyczącej wymian zdań 
przedstawicieli Rządu z delegatami kupiec- 
twa, przyczem przedstaw ciel Ministerstwa 
Skarbu po wysłuchaniu tychże i zapoznaniu 
się tak z życiową jakoteż prawną stroną od- 
nośnego zagadnienia podatkowego przyrzekł 
jaknajdalej idące poparcie sło. uzasadcio- 
nych żądań, zamknięto konferencję z tym 
pozytywnym rezultatem  zasadaiczym, że 
uznano ogólnie bezwzględną konieczność 
sanacji stosunków podatkowych w ekspor- 
cie rolnym. Rezloą i merytoryczną zaś pod- 

yž p, 

stawę do tego mają dać Rządowi szczegóło- 
we Aką w iej sprawie kompetentnych 
sfer kusieckich. 

Należy zatem mieć nadzieję, że sprawą 
tej tak wielkiej bolączki kupiectwa eksoorto- 
wego, datująca się od około 3 lat, zostanie 
niebawem załatwiona zgodnie z interesem 
tej ważnej dziedziny gospodarczej. («Kupiec»). 

Przydział ogierów na sezon ko- 
pulacyjny 1928 r. 

W-t Hodowlany W: T. R. zawiadamia; 
że przy repartycji ogierów ze Stadniny Pań 
s'waaej w Janowie na sezon kopulacyjny 
1928 r. na Woj Wileńskie ogiery zostały 
przydzielone w sposób następujący: 

Powiat Brasławski. Międzyrzecze, p. 
Oskierko. 1) Azapost, ang. pół kr., 2) Mees- 
tozo, Lipitza, 

Powiat Dziśnieński: Ozierce, p. J. 
Oskierko. 1) Wanderbarsch, avg. pół kr., 2) 
Poczty.jon, ang. pół kr, 3) Dahomej, Or- 

jent. Pialanówo: p. Słotwińsk'. 1) Łowczy, 
ang. peł kr., 2) Foryś ang. pół kr., 3) Mar 
kis, ang. pėl kr 

Powiat Mołodeczański: 
przydziału: 

Powiat Oszmiański: Nowosiołki, p: 
He Czapski, 1) Wright, ang. peł. kr., 2) Szwed, 
1mportow. 

Powiat Święciański: Cerkliszki, p. Cha- 
lecka. 1) Gospodarz, aug. pół kr., 2) Cynik, 
aag: pół k« O'szew, W.ł Powiatow., 1) Ba: 
ko, param pół. kr, 2) Hermes, ang. pół 
kr wl. 

Powiat Wilejski: Lubań, p. L Kraków, 
1) Ibar, arab Czyst. kr., 2) Shagya rėd., Or- 
jent pół kr: Serwecz, p. Poklewski-Koziełł, 
1) Pawel ang. peł. kr. 2) Shagya iód. Orjent. 
pół kr. Wiazyń p. L, Gieczewicz, 1) Mare- 
wedi, ang. pół kr., 2) Przydział dodatkowy 

a. 
Powiat Wileńsko-Trocki: Rzesza (fer- 

ma pokazowa), 1) Eros, ang. peł. kr., 2) 
Sherebsy, Orjent. pół kr., 3) Szwed, import, 
Jaszuny, p. Sołtan, 1) Zefir, ang. pół kr., 2) 
Burgomestr, ang. pół kr. Szumsk, p. Stru- 
mułłcz 1) G.dran ród. ang. pół kr., 2) Szwed 
import. 

Ogiery będą przysłane na punkty kopu- 
lacyjae Igo mąrca 1928 r; 

G.LŁDA WARSZAWSKA 
16 listopada 1937 u. 

Dewizy i waluty: 

Czasowo bez 

Tranz. Sprz. Kupvo 
Holandja 35990 360,80 358,— 
Londyn 43,445 43,55 43,34 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

35,025 35,11 34,94 
Praga 26,41 26,475, 26345 
Szwaj 171.92 172,35 17) 49 
Wiedeń 125,71 126,02 125,40 
Włochy 48,515 48,64 48,39 

Papiery Procentowe 
Dolsrówka  62— 
Pożyczka dolarowa 82, — 
Kolejowa 102,50 103,50 
5 proc. konwers, —63,35—64 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 16 listopada 1927 r. 
Czeki i wpłaty. 

Londyn 4345 4338 
Zioto. 

Ruble 4,75 
Papiery państwowe. 

Dołarówka 5 dol. 61,75 
Listy zastawne. 

© czem zawiadamia 

    

17 listopada o godz. 5 p. p. 
Nabożeństwo żałobne w Piątek 

poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu 

ZA SPOKÓJ DUSZY 

  

Prof. Ludwika Janowskiego 
w 6tą rocznicę Śmierci przypadającą w dniu 18 listopada 1927 r. odbędzie 
się w Kościele Św. Jana (Kaplica Bożego C'ała) o godz, 9-ej 

nabożeństwo żałobne 

DN ZNRZEPPNSTOWPNENEST WA 

„ Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby 
Kościoła Św. Ducha (po Dominikańskiego) odbędzie się we czwartek dnia 

rano 

i
k
i
 

n
o
 

4
5
 

Ok
a 

A 
| 

Rodzina. 

   

s. TP. $ 
MARJA JUNDZIŁŁÓWNA 

opatrzona Św. Sskramentami po długich i ciężkich cierpieniach 
zmarła dnia 16 go listopada 1927 r. przeżywszy lat 63, 

przy ul Mostowej Nr 12 do 

dnia 18 listopada o godz. 10 rano 
Rossa 

o czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

Rodzina i Przyłaciele. 

Samobójstwo podsądnego. 
W obawie przed karą 

W dniu 25 sierpnia 1925 roku 
przy ulicy W.leńskiej Nr. 36 o mały 
włos nie zosiała popełniona osropna 
zbrodnia, tem straszniejsza, że mająca 
jako swoje tło zboczenie seksualne 
pewnego jegomościa, kucharza z za: 
wodu, Jana Sobelewskiege. Po sutej 
libacjj wspomniany Sobolewski na 
tle nieporozumi*ń ze swym „przyja- 
cielem* Janem Bobuszxo usiłował pos 
derznąć mu gardło. Na krzyk chłop- 
ča wyrwano go Zz rąk rozwścieczo- 
nego degenerata. W rezultacie  na- 
padający usiłował popełnić samo- 
bójstwo, w czem mu przeszkodzono, 

Sprawa o usiłowanie skierowana 
została do sądu i w dniu wczoraj 

  

pozbawił się życia, 
szym miała być rozpoznawana. Po- 
nieważ oskarżony Sobolewski nie 
zgłosił się na rozprawę, na wniosek 
prokuratora zarządzona została przer- 
wa, podczas której p. prokurator wy- 
dał zarządzenie policji sprowadzenia 
Sobolewskiego pod przymusem. Po 
kilkudziesięciu minuta h nadeszła 
wiadomość, że podsądny Sobolewski 
nie może stawić się na sprawe, po- 
nieważ dziś rano o godz. 9.30 po- 
pełnił samobójstwo przy ul. Aatokol- 
skiej 28 przez powieszenie. Wobec 
śmierci oskarżonepo Sąd na mocy 
art. 16 U. P. K. sprawę o usiłowanie 
zabójstwa umorzył. 

  

KRONIKA 
Wsch, sł. © gi 6 m. 54 

Zach. sł. o g. 15 m, 50 

  

    

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 
1 dni; 16 —XI. 1927 1, 

Giónienie 
šreduls | 1 204 
Temperatura 

a j @ 
Tow. Kred. m. Wilna R 10060—59, m 
Wii. B. Ziemsk. zi. 100 58 10 —58,50. 

Akcje. 
Wileński Bank Ziemski R. 250—113, 

strału Trok, domagająca Się połącze- | nnn 7 TT EST TIT 
nia kolejowego;Trek z Landwarowem. 

Niezbędność motywuje się palącą 
potrzebą dowozu w maju niezliczonej 
ilości turystów (przeważnie przymu- 
sowe wycieczki szkół powszechnych 
z Wilna) i potrzebą ekspedycji w 
sierpniu kilkudziesięciu tysięcy kop 
świeżych, wprost z grzędy ogórków. 
Pozostałe 10 miesięcy w roku kołej 

ale wówczas, 
gdy się zerybią jez'ora, 

Przed woiną zbudowanie jednego 
kilometra kolei żelaznej kosztowało 
ekoło 20000 dolarów. Zbudowanie 
zatem odaogi z Landwarowa da N. 
Trok wyniosłeby sumę «koło 200000 
dolerów. Nie należy zapominać, że 
kolej ta, jako deficytowa, wymagała- 
by corocznie dopłaty pokaźnej sumki 
do eksploatacji. Ruch osobowy mie 
pokrywa migdy kosztów, zysk daj* 
ruch towarowy, ale daje tam, gdzie 
jest masowy przewóz złbo tranzyt.— 

Budulą bocznice kolejowe do ko- 
palni węgla, kamieniołomów, więk- 

szych kompleksów leśnych i t. p. Do 
grodów, nawet ogórkowych, kolei 
elaznych nie budują. 

Nie można twierdzić, że budowa 
mowych linji kolejowych jest w na- 
szym kraju zbędną. Są miejscowości 
gdzie potrzeba jest wielką, ale zbudo: 
wana kolej ma szanse dać zysk.— 
Wz w samem Wilnie powinno 
być połączone wybrzeże Wilji z sie- 
cią kolejową. Po drodze byłyby połą- 
czone bocznicami szereg cegielni i 
tartaków, a przedewszysikiem—miej- 
ska stacja elektryczna dla dowozu 
węgla. A główne— połączenie portu 
rzecznego ze stacją kolejową. Dalej 
potrzebna linja do wywozu drzewa z 
puszczy Rudnickiej. Następnie część 
projektowanej przed wojną magistra- 
li Ryga—Wilno—Słuck, w obecnych 
ramkach— Mejszagoła, Wilno, Woło- 
żyn. Połączy to leśne obszary pomię- 

i Duksztami z 
Vowowerkowską fabryką papieru | 

Wilnem z jednej strony, Klewickie 
i Wołożyńskie lasy z drugiej—ale to 

Recital fortepianowy 
Aleksandra Borowskiego. 

Nie po raz pierwszy już wystąpił 
przed naszą publ cznością, w zeszłą 
niedzielę w sali Teatru Wielkiego, 
znakom ty fortepianista Aleksander 
Borowski, gromadząc liczny zastęp 
słuchaczy. 

Już sem program wskazywał, że 
mamy przed sobą artystę wysoko 
stawiającego swe posłannictwo, a nie 
goniącego za płytkiem efekciarstwem 
wirtuoz: wskiem, łatwo zdobywającem 
poklask tłumów. 

Bardzo poważnie przemyślane 
zestawienie dzieł J. S. Bacha, w ory- 
ginałach z nieśmiertelnego zbioru 
„Das Wohltemgerierte Klavier“, jako 
też dzieł organowych w mistrzow- 
skich układach fortepianowych Lisz ta 
i Busonisego, sprawiało wrażenie u- 
tworu cyklicznego, złożonego — na 
podobieństwa sonaty — z czterech 
różnych części. 

W interpretacji dzieł Bacha przez 
rozmaitych artystów, poza wielu 
mniejszemi, czysto  indywidualnemi 
odcieniami, dają się zauważyć dwa, 
zasadniczo różne, ujęcia i każdy z 
tych kierunków ma swych gorliwych 
obrońców pośród najwybitniejszych 
muzyków. Nieustępliwi tradycjoneliści 
chcą, w każdym razie, mieć budowę 
kompozycji w konturach wyrsžnie za- 
rysowanych o silaych, dość btzpoe 
średnio połączonych, kontrastach dy- 
namicznych i dźwięczności, pozbawio* 
nej uroku zmysłowej miękkości, па- 
wet w  majbardziej delikatnych mo* 
mentach, uzasadnizjąc swe poglądy 
niezaprziczonym faktem, że muzyka 
ówczesna — skutkiem niedoskonalo- 
ści instrumentów — musiała być ta- 
ką, a więc i teraz powinna «stylowo» 
tylko tak być wykonywana. 

Drugie zaś ujęcie polega na wy- 
zyskaniu wszelkich możliwości, jakie 
dają współczesne tak udęskonalone 
instrumenty, dezwalające najsubtel- 

wszystko ma potem, a obecnie za niejsze cieniowania, kolorystyczne ue 
200000 dolarów można wyreparować rozmaicenia óźwięczności i łagodzenia 
kilkaset „kilometrów (naszych dróg nieraz zbyt raptownych kontrastów 
mokradeł i zmienić do niepeznania bezpośrednich, wychodząc z założenia, 
wygląd kraju. 

A dla Nowych Trok wystarczy 
tymcaasem, jak to słusznie 
mela Komisja Turystyczna, 
wać budkę przy torze 
SZaWĘ 

wać z Wilna 
autobusów, 

że Bach niezawodnie tak byłby grał 
swe utwory, gdyby rezparządzał środ- 

wysu- kami wykonawczetmi, jakie posiadamy 
zbudo- obecnie, Spór ten chyba zawsze pa- 

na War- zostanie bierozstrzygnięty. Wykonanie 
w Starych Trokach, Od« p. Borowskiego szło w kierunku tej 

ległych o 3 klm. od N. Trok, a na drugiej koncegcji, nam osobiście tra- 
czas wycieczek turystycznych delego- fiającej do przekonania, bardzo kon- 

parę wysortowanych sekwentaie i 
Nie posiada kolei żelaz- przeprowadzonej. 

z wysokim artyzmem 

W odtworzeniu tak dobrze znanej 
«Sonata appasionata» = Berlhcv:na 
dziwiło ujęcie więcej sentymentalne, 
niżeli głębokie «Andante con moto», 
niepomiernie wolno granego. Nato: 
miast finał — często grywany zbyt 
prędko — miał temso właściwe. 

Czwarta sonata Skriabina, po jed- 
norazowem wysłuchaniu, nie przed- 
stawia się w całości dość wyreźaie; 
w niektórych szczegółach plastycz- 
niejszych występują piękności wybit- 
ne obok. ustępów sprawiających — 
narazie — wrażenie dość chaotyczne. 

Więcej ciekawe, niżeli ładne, u- 
twory  Prokofjewa  teprezentowały 
«modernizm» muzyczny. Z nich naj- 
lepsze wrażenie pozostawiło świetnie 
zagrana „scherzo“ la minor. Najdziw- 
niejszy utwór był „Sarcasme Nr. 5*. 
Sluchając go, nie mogłem się pozbyć 
myśli, że kompozytor „sarkastycznie* 
sobie drwi z tych wszystkich, którzy 
bezkrytycznie uwielbiają każdą „no- 
wošė“ i pokazuje na przykładzie, że 
każda niedorzeczność, z aplombem 
wyrażona przez osobę mającą już 
swój autorytet w świecie, wzbudzi 
cielęcy zachwyt w edpowiednich ko- 
łach. Takie nagromadzenie cźwięków 
bez związku, pauz długich i t. p. 
przypominało „improwizacje* muzy- 
cznę kilkuletnich dzieci i naprawdę 
wyglądało na kpiny złośliwe kompo- 
zytora. Po tej próbie wytrzymałości 
słuchu i cierpliwości, piękne utwory 
Liszta były prawdziwem <wyzwole- 
ni:m», * 

Program tak olbrzymi dał może 
ność oceny wszystkich wartości mus 
zycznych i technicznych p. Borow- 
skiego, stojącego niezaprzeczenie w 
a pierwszerzędnych fortepiani- 
stów. 

Na coraz żywsze oklaski odpo: 
wiedział artysta, uprzejmie dodając 
jakie pół tuzina sztuk nadarogramo- 
wych, z |których Szopena polenez 
(As-dur), nazbyt chwilami swobodny 
w rytmie, oraz etjuda Nr. 4, nadmier- 
nie prędko i przez to nieczawsze wy- 
raźuie grana, niezupełnie mogła za- 
dowolić, wszakże całość koncertu po- 
zostawiła wspomnienie bardzo dodat- 
nie. 

Kiedy się nasza publ'cznęść na- 
uczy mie przeszkadzać artyście, sie- 
dzącemu już na estradzie przez spóź- 
nione wchodzenie na salę? Nie mniej 
niewłaściwe i niedelikaine jest — 
dyktowanie artyście sztuk, jakie та 
zagrać, kiedy, przez uprzejmość, do- 
daje nad program. W krajach kultu. 
ralnych tak się nie robi. 

Michał Józefowicz. 

gd za do- 
oe mm, ) 3 

Wiatr ł : anais Północny. 

Uwagi: Pochmurno. Śnieg. 
Maximum za dobę — 2 
Minimum za dobę — 4 
Tendencją  bąrometryczną stały wzrost 
ciśnienia, 

URZĘDOWA. 
— Powrót i audjencje p. Wo: 

jewody. W dnu wczorajszym po- 
wrócił z Warszawy i objął urzędowa- 
nie p. Wojewoda Władysław - Racz- 
kiawicz. W tym s mym dniu P. Wo- 
jewoda przyjął Arcybiskupa prawo- 
sławnego Teodozjusza i Sznatora Ru- 
binsztejna. 

— Delegaci województwa na 
zjazd przewodniczących wydzia- 
łów powiatowych. Pan wojewoda 
Raczkiewicz wydelegował jako przęd- 
stawicieli województwa wileńskiego 
na zjazd przewodniczących wydziałów 
powiatowych wej. Nowcgródzkiege, 
który odbędzie się w Nowogródku: 
naczelnika wydziału Pracy i Op. Spoe 
łecznej p. K, Jocza, inspektora sta 
rostw p. Żyłke oraz kierownika od- 
działu wodaego Dyr. Rob, Publicz- 
nych inż Olszewskiego. 

— Uroczyste poźegnanie p v.- 
wojewody Maiinowskiego. W dn. 
18 bm. o godz, 20 w górnej sali ho- 
telu Gzoręes'a odbędzie się, bankiet 
pożegnalny z racji przejścia na irne 
stanowisko p. v.-wojewody Olgierda 
Malinowskiego. W bznkiecie wezmą 
udział przedstawiciele urzędu woje- 
wódzkiego oraz urzędów niezespo- 
lonych. 

— Z lzby Skarbowej. Zastępcą 
stałym Pana Prezesa Wileńskiej Izby 
Skarbowej, wyznaczony został re- 
skryptem Pana Ministra Skarbu z dn. 
8 listopada r. b, p. Wacław Denise- 
wicz, Naczelnik Wydziału Podatków 
Bezpośrednich 

— x) Konfiskata białoruskie- 
go czasopisma. Urząd komisarza 
rządu zarządził w dniu wczorajszym 
konfiskatę czasopisma białoruskiego 
p. n. „Praca* nr, 4 z dnia wczoraj: 
szegy za umieszczenie artykułu p. t. 
„Na pierełomie*, 

W treści tego artykułu władze 
dopatrzyły się cech przestępstwa 
przewidzianego w art. 129 k.k” 

MIBJSKA, 
— Zatwierdzenie dodatku do 

opłat za elektryczność. P. Woje- 
woda Wileński w porozumieniu z 
Prezesem lzby Skarbowej zatwierdził 
uchwałę Rady Miejskiej, przedłużają- 
cą pobieranie 10 proc, dedatku do 
opłat za elektryczność na rzecz bez- 
robotaych do nowego roku budżeto- 
wego. 

— (x) Posiedzenie Komitetu 
Rozbudowy. W piątek, dnia 18 b. 

m. o godz. 8 ej wiecz. w sali posie- 
dzeń Rady Mejskiej odbędzie s'ę po« 
siedzenie Komitetu Rozbudowy m. 
Wlna. Porządek dzienny obejmuje 
następujące sprawy: Ё 

1. Przeįrzerie orotokulėw przesta- 
nych do Banku G»spodarstwa Kra. 
jowego zgodnie z uchwałą Komitetu 
z dn. 4 peździernika rb. 

2. Podanie stowarzyszenia urzędni- 
ków Dyrekcji Lasów Państwowych. 

3 Pedanie p. H:leny Bakunowe 
o kredst dodatkowy. 

4. Wolne wnioski. 
— (x) Zwolnienie od podatku 

widowiskowego T wa Filharmo- 
nji. Magistrat m. Wilna na ostatniem 
swem posiedzeniu postanowił zwol- 
nić T-wo Flhermoniczne w Wilnie 
od opłaty mi:jskiego podatku wido- 
wiskowego od koncertu symfonie7- 
nego który sią odbędzie w dniu 19 
bm. w te*trze „Reduta“ 
„  —(x' Nowe liczniki elektrycz- 
ne dla miesta. W zwązku z prze- 
prowadzeniem przez masto prądu 
zmiennego, oraz z coraz liczniejszem 
zgłaszaniem się nowych abonentów, 
M:gistrat m. Wiłna zakusł ostatnio 
większą ilość liczników firm zagra- 
nicznych z Szwajcarji i Niemiec. 

Ponieważ liczniki ie podlegają 
pewnemu oclen'u, przeto v -prezydent 
m. Wilaa p. inż. Czyż będąc 
ostatnio w Warszawie poczynł u 
odnośnych władz staran'” o zwolnie- 
nie Mag stratu od po* vższych epłat, 

— (x) Szerzenie się epidemii 
wściekizny. Dawiadujemy się, iż 
epidemja  wścieklizny w m. Wilnie 
przybiera coraz groźniejsze rozmiary. 
W ciągu ostatnich dwóch dni zgło” 
siło się do Magistralu 12 osób, po- 
kąsanych w poszczególaych  dzielni- 
cach miasta przez wściekłe psy. 
Osoby te umieszczone zostały na 
koszt miasta w lecznicy dra Orłow- 
skiego. 

Wobec powyższegs Komisarz 
Rządu na m. Wilno wydał zarządze- 
nie, polecające rakarzom miejskim 
łowienie psów w ciągu całego ty- 
godnia bez przerwy w dzień i w no- 
cy. Łowienie psów odbywać się 
będzie po wszystkich dzielnicach 
miasta, nie wyłączając centrum, ma 
to na celu ujawnienie głównego sied- 
liska tej zarazy. 

— (x) Ograniczona jlość kart 
„wstęou na posiedzenia Rady 
Miejskiej. Jak wiadomo posiedzenia 
Rady Miejskiej, w myśl ustawy o sa- 
morządach, winne sią odbywać jawnie 
przy udziale publiczności. Wobec 
jednak szczupłego pomieszczenia w 
obecnej gali posiedzeń Rady, Ma- 
gistrat m, Wilaa na ostatniem posie- 
dzeniu postanowił udzielać na każdo- 
razowe posiedzenie tylko 20 biletów 
wsiępu dła publiczneści, Blaty te 
zainteresowani nabywać mogą w Sz- 
kretarjacie Rady Miejskiej. 

— (x) Nowe czasopsmo w 
Wilnie. Poczynając od dnia 19 bm. 
zacznie wychodzić w Wilnie nowe 
czasopismo tygodniowe p. t, «Pań- 
stwo» o kierunku politycznym cen- 
trowym. 

Wydawcą i redaktorem odpowie- 
dzialaym pisma—p. mec. Bolesław 
Szyszkowski. 

AKADEMICKA, 
—(c) <S:opka Akadem ckas, 

Wobec tego, iż ńadchodzą już święta 

S 

Zjazd Dąbrowszczyków- 
6 go stycznia 1928 r. 

Dla uczczenia pamiętnych dni o- 

brony Wilna przed bolszewikami w 

styczniu 1919 roku oraz bohaterskie- 

go przebicia się oddziału Majora Dą- 

browskiego pomiędzy Niemcami i bol- 

szewikami, a także d Isrych walk о 
oswcbodzenie ziemi rodzianej odbę- 
dzie się w Wilnie dnia 6 styc-nia 

1928 roku Zjazd Uczestników Ode 

dziełu Majora Dąbrowskiego. Kom tet 
Organizacyjny tego zjazdu prosi chęt- 
mych do wzięcia udziału © wczesne 

nadsyłanie swych nazwisk, a także o 

nadsyłanie informacyj o adresach 

tych ofcerów i żoł'ierzy, którzy b ali 
udział w wyżej wspomnianych wal- 

kach. Wszelką korespondencję skie- 

rowywać należy do Komitetu O-g-ni- 
zacyjnego Zjazdu U:zestników O1- 

działu Majora Dąbrowskiego, Wilno, 

Mickiewicza 4, Redakcja „Słowo” 

Stanisław  Brochocki, Czesław 
Chełstowski, Tadeusz Kopeć, Ksiadz 
Walerjan Meysztowicz Prof Ry: 
szard Mienicki Dr Marjan Mienic- 
ki Kazimierz Pożaryski Witold Ra: 
siecki Justyn Strumiłło Konstanty 
Syrewicz hr Jan Tyszkiewicz 

EEEE ARR VS VRE eu ns K' 

Bożego Narodzenia i okres, w którym 
zwykle czynna jest tradycyjna «Szop- 
ka Akadem cka», odbędzie się w pią- 
tek da. 18 bm. w Mniejszej S-h wy- 
kładowej Wydziału Sztuk Piękaych 
(w murach po-Bernardyńskich) zebra« 
nie przedstawici:li erganizacyj akae 
demickich, biorących udział w 
„Szopce“, 

<C:wartki Akademickie» 
Dziś cŻywa Guzetka» z iiustr-cjami. 
Początek o godz. 20 ej mia. 15. 

Goście płacą za wstęp 50 gr, 
akademicy 10 gr. 

UNIWERSYTECKA. 

— (c) Egzam ny na wydziale 
Humanistycznym. D> Kom'sji eg- 
zamindcyjiej na wydziałe Hamans- 
tyczaym USB złożone zostało przez 
koła naukowe wydz. humanist. poda- 
nie o przywrócenie termiau zimowe- 
go sesji egzamiaacyjnej, coby nisz- 
miernie ułatwiło stu Ija. 

Podanie podpisans zostało przez 
nast. koła naukow: Goła Polonistów, 
Koła F luzofów, Koło Flologów, Ko- 
ło H storyków i Koło Etnalogów. 

— Powszechne wykłady uni 
wersyteck e We czwartek, dni: 17 
Lstopada 1927 roku © godzinie 7 ej 
wiecz. w sal Ś wadeckich Uaiwersye 
tetu prof. dr. Jan O'rębski wygłosi 
odczyt pt.: «R zwój języka». 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— U Techników. W piątek 18 
bm. o godz. 20-ei w sali Siow.rzy- 
szenia Techaików Polskich w W lale, 
ulca Wileńska Nr 33, intyn"r Joljusz 
Glatman wygłosi odczy!: «Ur<ą 1zenie 
komunalae Brna, Wiednia i Buda- 
pesz'u» wrażenia z podróży, 

Wejście dla członków i zaproszo- 
nych gości. 

— Doroczne Wa'ne Zebranie 
Stowarzyszenia Lekarzy Pola- 
ków w Wilnie odbędzie się w daiji 
30 Istopad: br. o godz 19 i pół w 
lok lu Wilińskiego Towarzystwa Lee 
karskiego (ul Z .mkowa 24). Na po- 
rządku dziennym Sprawozdanie z 
działalności i wybory władz na rok 
1928 

Zgędnie ze Statutem St-nia, w ra- 
złe nie»rzybycia dostatecznej liczby 
członców, następne zebranie odbędzie 
się tegoż dnia, w tymże lokalu o 
godz. 20, które będzie prawomocne | 
bez wzgiędu na liczbę ebecnych. 

— T-wo miłośników fotogra- 
fli W tygodniu bieżącym odoywają 
się na wystawie Fotografi Artysty- 
cznej w sali gimn. Mickiewicza po- 
gadanki oraz zwiedzanie wystawy 
pod kierunkiem prof. J. Bulhaka przez 
uczą-ą się młodzież. Dotąd odbyły 
się zbiorowe wycieczki grupy aka 
demików, we wtorek, i grupy uczniów 
gimn. Mckiewicza, we środę. Wo- 
bec tego, iż wystawa potrwa tylka 
do niedzieli włącznie, T-wo Mił. śnie 
ków Fotegrafji uprasza pp. Dyrekto- 
rów gimnazjów © porozumienie się 
tel foniczne z Prezesem T-wa, tel. 
108 co do godzi, oraz dnia. Wstep 
na wystawę dla młodzieży gr, 25, 
katalog ozdobnie wydany gr. 504 
Wystawa otwarta codziennie do godz. 
7-ej wieczór. 

— Zarząd Związku Emerytów 
Wojskowych Oddziału Wileń- 
skiego powia amia członków 12 w 
dniu 30 listopada b.r. w Kasynie G:r- 
nizenowem przy ul. Mickiewicza Nr. 13 
odbędzie się Nadzwyczająe Walae 
Zgromadzenie o godz, 10 w terminie 
pierwszym i o gedz. 11 w termuie 
drugim, przyczem uchwały powzięte 
w tym drugim terminie będą prawo- 
mocne niezależnie gd ilości przyby- 
łych członków. Ze względu na mają- 
cy się odbyć wybór nowych  człone 
ków do Zarządu i inne poważne 
sprawy, obecność wszystkich człon- 
ków jest konieczuą, 

ROŻNE, 

— Kra. W dniu wczorajszym, pod 
wieczór na wodach Wilji pokazały 
się pierwsze biyły kry, płynącej na 
razie keło brzegów.
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— Kėlka Kontroli Obėr Wil. 
T-wa Rolniczego Dwa lata temu 
przy Wilińskiem Towarzystwie Rolai- 
tzem  powełany został do życia 
„Związek Kółek Kontroli Obór*, któ- 
ry w ciągu swej dwuletniej działalnoś- 
ci przyczynił się do zwiększenia war= 
tości użytkowej iawentarza mieczne- 
go właścicieli, zrzeszonych w wyżej 
wzmienkowany związek. Akcja kon- 
trc li użytkowności prowadzona przez 
Wil. Tow. R_lnicze wśród posiadaczy 
większej i mniejszej własności zatacza 
coraz szersze ktęgi w swym roz- 
woju. 

Tewarzystwo założyło już esiem 
Kółek Kontroli Obór, obejmujących 
około 60 «bór przy ośmiu kontrole- 
rach obór, którzy prowaczą tę pracę. 
W ostatniej odezwie swej Two nawo- 
łuje Z emi-n chcących zwiększyć pro- 
dur cijacść tłuszczewo-mleczną in- 
wtntarza mlecznego do zrzeszania się 
w Kółka Kontreli O>ór. 
KEEDTE B RSS ARENA TT 

NADESŁANE, 
— Zapewniona egzystencja. 

Poszukiwany na Wilno i okolice e- 
neralny przedstawici:| dobrze wpro- 
waczony w drogerjach i branży sta- 
lowo gelanteryjnej ola cbjęcia wyłącz- 
nej sprzedaży naszych wyrobów. (Dla 
przejęcia składu pożądany kapitał od 
3000 do 5000 :1.) Pc žądane szczegó- 
łowe oferty Z žyciorystm i fotogrefją. 

Pierwsza krajowa wytwórnia 
aparatów do golenia «STAL- 
łOL» Warszawa, Niecała 8. 

TBATR i MUZYKA, 
— Reduta na Pohulance, Dziś o g. 

mi po raz trzeci komedja Al. Fredry <Zem- 
si >. 

Piątek i sobota <Zemstą», 
— Teatr Polski „(sala <Lutnin>). Dziś 

ma dochód Koła Siudeniów lufiantczyk ów 
grani będą «Ułani ks Jórefa>. 

— Jutrzejsza premjera, «Kwiat po- 
marańczowy» — komeoja A. Birabezu ) J, 
Dojley wchodzi od dnia jutrzejszego ną re- 
pertuar Teatru Polskiego. Utwór ten, od 
paru lat grany bez przerwy w jednym z te- 
at ów paryskich, posiada niezwykły dowcip 
i oryginalny temat, opracowany z wielkim 
taleniem i 
torów współczesnych: 

Premjera jutrzejsza wzbudziła wielkie |, 
za.nteresow: nie. 

— Dia młodzieży. Teatr Polski w 80- ! 
boię o g. 4 m. 30 pp. raz jeszcze specjalnie 
dla młodzieży szkolnej wystawia krotochwi- 
lę Mazura <Ułani ks. Józefa». 

— Występy taneczne Maryli Gremo: | 
W piątek 25gu i w soboię 26 ко listopada 
odbędą się w gmachu Teatrn <Reduta» dwa ® 
wysiępy taneczne Świątowej sta znako- 
mitej artystki Maryli Gremo. R 

ogram wieczorów tanecznych zawiera 
produkcje najwybitniejszych kompozytorów. | 

Przy fortepianie Dora Gremo. Zapowiedź 
we wywołała zrozumiałe zabntodino. 

L 

= Wileńskie Towarzystwo Tilhar- 
momiczne urządza w najbliższą niedzielę 
tj. 20 bm. o godz. 5 pop. w sali teatru «Re- 
duta» na Pohuiance Po koncert sym- 
foniczny ze współudziałem słynnej skrzypa- 
<zki Ireny Dubiskiej, W programie przepię- 
kny poemat symfoniczny Karłowicza Stani- 
sław i Anna Oświęcimowie (poraz 1 szy w 
Wilnie) Koncert skrzypcowy D-dur Brąhm- 
sa 1 t.d. Bilety do nabycia w biurze «Orbis» 
M jckiewicza 11, w dniu koncertu od godz. 
£ Pop: w kąsie Teatru, 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- 

tzo-meteorologiczny, «PAT», oraz nadgro- 
m. 
1500. Komunikaty: meteorologiczny, go* 

spodarczy, PAT, oraz nadprogram. 
15 20—16 25 Przerwś. ĖS 
16,25—16.40. Nadprogram, komnnikaty- 
16,40—17,05. Odczyt p. t: <Radjoamato- 

rzy ti radjoamatorstwo»> — (Dział <Radjctech- 
mika»)—wygł. dr" Marjan Fenzef. 

17.05—17 20. Przegląd wydawnictw per- 
jodycznych omówi piof. H-nryk Moś icki. 

1720—17,45. Odczyt p. t.: «Szkoły i do- 
świadczalnictwo mleczarskie w Danji> (Dział 
<Rolnictwo>)—wygł. p. Janusz Królikowski: 

17.45. Koncert popołudniowy. 
19.00— 9.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,30 Ro" maitości. 
19,30—19,55. Odczyt p. t.: «Obozy ietnie 

przysposobienia wojskowego» - (Dział «Sport 
1 chowanie fizyczne») wygł: rtm. Stefan 
Jrłoz ski. 

1955—20,15. Ppogadanka muzyczna, 
20 15. Transmisja koncertu symfoniczne- 

go z Filba'monji Warszawskiej. 
2 22.00. Sygnał czasu i komunikaty: Įotnl- 
czo-meteorologiczny, policyjny, PAT, „spor 
owy oraz nadprogram. 

WĘDLINY W 1EJSKIET 

oła inny niż komedje pióra au- 4 

  

  

Z SĄDOW. 
Sześć miesięcy więzienia za dzie- 

ciobójstwo. 
W dniu wczorzjszym Sąd Okrę- 

gowy w Wilnie pod przewodnictwem 
sędziego p. A. Jodzłewicza rozpozna- 
wał sprawę Stanisławy Lewanowi- 
czówny, oskarżontj w myśl art, 461 
K. K. e zamordowanie własnego dzie- 
cięcia. 

Sprawa jakich tysiące. Smutny e- 
pilog łatwowierności niewieściej wy- 
zyskanej przy blasku księżyca, przez 
nieznanego Sądowf' sprawcę, Jak w 
wielu wypadkach obietnice ożenienia 
się prysły, a pozostał tylko cteżki 
krzyż w postaci pogardliwyc" przy- 
cinków rodziny i sąsiadów. Kiedy i 
gozie przyszło na Świat dziecko nikt 
nie widział, ani gdzie się też po” 
działo. Szrawą zainteresowała się po- 
Jicja. Dochodzenie ustaliło, że zwło- 
ki noworodka zakopane zostały w 
stodole. Pociągnięta do odpowiedzial- 
ności Lewanowiczówna zeznała, że w 
trakcie porodu chcąc zejść po scho- 
dach zemdlała i upadła, co spowodo: 
wało śmierć dziecka. 

_ Bojąc się odpowiedziałności zwło- 
ki zakepała. 

Sąd wziął pod uwagę wszystkie 
tkeliczności łagodzące i skazał Le- 
e na sześć mitsiący wię 

zienia, 
  

KUPUJE 
spRzenaje Książki UŽyWanė 
Księgarnia W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

  

Najprzedniejszy bergeński 

TRAN 
świeżo otrzymany, poleca Skład 

apteczny i nerfumeryjnv 
E Kudrewicz i S-ka 

Wilno, Mickiee icza 26, tel 710 
    

  

W wielkim wyborze 

ramy gotowe ina obstalunek 
W. BORKOWSKI     Mickiewicza 5. РИа 5 ю Jafiska 1. 

° ęgiel opałowy | 
dostarcza od 1/2 tony й 

w wozach zaglombowanych 

Wileński Syadyket Rolniczy | 
Zawa'na 9. Tel. 323 

Kapelusze damskie i męskie 
Czyści, farbuje 1 przerabia według 

najnowszych fasonów 
specjalna pr: cownia kapeluszy 

1. ŁAM i SYN 

Wieika 52 

obok kościoła 

Św. Kazimierza. 
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BiURO 
Podań, Tłumaczeń i 

Przepisywań 
«REKORD», przy ul. 
3 Maja. 1 załatwia 
szybko akuratnie, ceny 
konkurencyjne. Dla 
biednych bezpłatnie 

Kilacz 
Wałach, powóz i 

uprząż do sorzedania, 
ólewska 1. 

н з 

$kep „Okazja 
Wilno, ul. Św. Jafiska 8 

Kupno i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kais po 
rzeczy. Szacunek rze: 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 
rzeczy wyježdzam na 

prowincję. || 
Zawiadamiač listownie 

    

    

Znany stroiciel 
fortepjanów 

A. Pacewski przyj Meble plecionel 
muje reperacje i odno- tanio 1 solidnie wyko- 

wienia foriepjanów, nuje znana pracownia 
pianin i fisharmonji i ko:zykarska Franciszka 

  

  

innych muzycznych | įwanowskiego 
instrumentów Wielka Nr 7 

ul, Portowa Nr 14. (dawniej Kijowska 4)- 

W ĘGIEL ; GÓRNOSLĄZKI Poszukuje sie 

i materjały budow* 
lane w najlepszych 
gatunkach po ce- 
nach konkurencyj- 

  
mych poleca i 

p. FIEDOROWICZOWIJ. „E„ŽDANOWSKI M: "Mast, 
eca D,-H. ckiewi 

PE PAC 7, tel. 1062. Tel: Nr 370. SĘ Re 
  

W. MASSON. 

»% pom śmierci 
— Znalazłem się na ulicy Gam- 

betty—jednej z tych ulic, które cie” 
szą się niezbyt dobrą reputacją, O 
dziesiątej rano szedłem szybko tą u- 
licą, gdy nagle ujrzałem przed sobą 
piękną postać tej okrutnej istoty— 
mojej siostrzenicy. 

Niby iskra elektryczna przemknę- 
ła w pokoju, nastrój obecnych zmie- 
nił się nagle i Jim ze swego ukrycia 
uczuł jakieś dziwne naprężenie, któ- 
re zapanowałe wśród obecnych, 

Do tej chwili Woberski z całą 
swą gestykulacją i afektacją robił 
wrażenie, śmiesznej figury. - 3 

Teraz, mimo, że głos jego stalsię 
histerycznie piskliwy, a ciało jego 
drgało konwulsyjnie, ak f gura mar- 
jonetki, oczy obecnych wpiły się z 
oczekiwaniem w jego twarz, tylko 
Betty Harlow mie patrzała w jego 
stronę, / 

Przestał już mówić o swych prze- 
czuciach. pod: įrzeniach, oto mówił o 
fakcie określonym, który się zdarzył 

w określonem miejscu i czasie. 
— Tak, ujrzałem ją na tej podej- 

rzanej uliczce i nie wierzyłem włas- 

  

nym oczom. Ukryłem się za rogiem 
domu i wpatrywałem się w idącą,— 
to mówiąc podniósł dwa palce do 
oczu jakby chcąc pokazać że patrzał 
temi oczyma a nie innemi, — przeko: 
nałem się że oczy mie myliły mnie. 
Poczekałem więc, aż przeszła | Skra - 
dając się skierowałem się w kierunku, 
skąd przyszła. 

Nad drzwiami domu, z „którego 
wyszła, przeczytałem nazwisko; Jan 
Claudel. : 

Gdy wymawiał to nazwisko, w 
głosie jego zabrzmiała nuta tryumiu, 

Oparł się o poręcz krzesła i po- 
kiwał głową. Cisza martwa zapanc« 
wała w pokoju. Wreszcie Anno przer- 
wał milczenie: 

— Nie rozumiem, —rzekł lagodnie, 
—Kim jest ów Jan Claudel i dlacze- 
go młoda dziewczyna nie mogłaby 
zajść do jego sklepu? кО 

— Pan wybaczy,—-edrzeki. Wo- 
berski, —widač że pan nie jest mie- 
szkańcem naszego miasta, w przeciw- 
nym razie pan by nie zadał mi tego 
pytania. Jan Claudel ma reputację nie 
lepszą, niż ulica, na której mieszka. 
Niech pan zapyta kogoś w Dijon o 
Jana Claudel, a zobaczy pan, iż za- 
pytany wzruszy ramionami w milcze- 
niu, jakby uważając, że jedyną 

  

członków TOdZINY 

Lisowieckich 53 

ŁO w oO 

  

EEE Her „Polonja” g 
al. A, Mioklewicza 22, m 

„Skandal w Petersburgu" 
10 aktach osnuty na tle życia rosyjskich arystokratów przed—podczas i po wojnie. Obraz ten prze- 
wyższa swą doskonainością, wystawa, gra obrazów «Białe Noce» i «Hotel Imperial». W roli Hr 

W królewstwie kuuta). 

Heleny Orłow—irena Rich, w roli Pułkownika—M. Wawicz, w roli Aleksandra—Conway Tearle, w 
roli Dsmy z półówiatka—Jeane Winton Specjalną rs muzyczną dostosowaną do obrazu wy 
kona orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja alnickiego. Początek o g. 4, 6, 81 1015 

»mat monumentalny "e 

  

Kino- Kino „Helios“ 
ul, Wileńska 38. 

  

głównych: Gabriel Gabrio—genjalny odtwórca roti Jana Valjeana w «Nędznicach» 1 inni potentaci 
ekranu. Seansy © g. 4,6, 8i 10,15. Dla młodzieży dozwolone. 

Dzis! Wielka epopea filmowa! Pocężny dramat wieków — drzmat dni | w 12 aktach z prologiem 
Żyd—wieczny tulac2“ (LUDZIB SZAK+LE) p|+ niešmiertelneį najpopular- 

э niejszej powietci šwista Eugenjusza Sue“go, ro     

  

MEBLE DOKTOR 
najtaniej L. Ginsberą 

nabyć można | oi i skóme. * 
w Wilno, ul. Wileńska 3, 

Dsmu H:ndl. telefon 567. 
sę Przyjmuje od 8 o 1 

H. Sikorski i Ska R Ą 
u] Zawalna 30 Dr POPILSKI 

choroby skórne 
  

Miejski Kinematograt |1) «Egzamina studenckie czyli kaźń publiczna na Placu Ratuszowym» 
6 Xi 1927 roku, 2) RADŹZA i JEGO BOG Ni» — (Czerwona bogini) — dramat egzotyczny z Życia 
oficerów angielskich w lIndjach wschodnich w 10 aktach N.d program: 1) <Wkroczenie wojsk 
Polskich ra Górny Sląsk w czerwcu 1922 roku» —w 2 aktach. 2) „Gwałtu —pali się* w 1 akciie, 
Ostatni seans o godz. 10. Ceny bileiów: parter 60 gr., balkon 30 gr. W poczekalni koncerty radjo. | 

Poczatek seansów: we wszystkie dnie 0 godz. 4 ej. 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejską 

(ui. Ostrobramska 5) 

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

gnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział A w dniu 3 Xi 1927 roku. 

7231 1 A. «Kryll Ester» w ignelinie, pow. Swigciafskim, 
sklep spożywczy, gal nterji, fajansui tytuniowy. Firma istnieje 
od 1920 r. Właścicieł Kryll Ester, z m. tamże. 2023—VI 

1232 | A. <Libermanówna Cue» w lenalinie, pow. 
Swięciańskim, sklep mięsa Firma istnieje od 1924 r. Właścicieł 
Libermanówna Cire zam. tamże. 2024— VI 

  

  

72 3/1'A; «Minskier lzaak> w Wilnie» ul. Szpitalna 11, 
handel mąką. Firma istrieje cd 1927 r, Właściciel Minskier 
lzaak zem. przy ul Sw Ignacego 5—3 2025—VI 
  

7234 | A. «Nagrabiecki Stanisław» w Żardelach gm. 
Wiszniewskieja pow. Wołożyńskiego, sklep spożywczy. Firma 
istnieje od 1927 r. Właściciel Nagrabiecki Stenisław, zam. 
tamże. 2026— VI 

7235 1 A, «Rusek Leon» przy st. Bobdanów, gm Wi- 
szniewskiej PO Wołożyńskiego, bufet z dumovą sprzedażą 
papierosów. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Rusek Leon, 
zam. tamże. 2027— Vi 
  

1236 1 A, <Ryngowa Cheja> w |Ignaiinie pow. Swię: 
ciańskim, sklep spoży Czy, gxlanierji i tytaniowy. Firma istnieje 
od 1920 r. Właścicielka Rysgowa Chaja, zam. tamże. 2023—VI 
  

7237 | A. «Skarbek Pilarski Antoni» w lwiefńcu pow. 
Wołożyńskim, przewóz pasażerów autobusem. Firma istnieje 

0d1927 r Właściciel Skarbek-Pilarski Antoni, zam. w Jas.unach 
pow. Wileńsko-Trockim, ‚ 2029—VI 

7238 | A. +Szuntop Rywka> w Igna'inie, pow. Swig- 

ciafiskim, sklep bakslejno-spožywczy i galanterji. Firma įstnieje 
od 1923 roku Wiašcclel Szuntop Rywka, zam. tamže, 2030—V1 

Dział B w dniu 27.X 1927 r. 
366 1 B. <ROMA—spółka .z ograniczoną odpowie: 

dzialnością»: Prowadzen e fabryki wyrobu makaronu i sprze- 
daż takowego. Siedziba Wiinie przy ul. ZAW 18. Spółka 
rozpoczęła dzi. łalność z dn. 20 lipca 1927 r. Kapitał zakłado- 
wy 5.000 zł. podzielony na 10 udzłełów po 500 złotych każdy 
całkowicie wpłacony. Z rząd spółki stanowią: Kazimierz Wi- 
dawski i Adela Skinder, zam. w Wilnie przy ul. Zamkowej 18. 
Wszelsie umowy, zobowiązania, akty notarjalne, pełdomoc. 
nictwa, obl'gi, weksie, czeki i inne dokumenty w imieniu spół- 
ki winny być pocpisywanę przez członką zarządu Kazimierza 
Widawskiego pod stemplem firmowym. Wszelkie zaś pokwi- 

Uzis Dęcą «vswiellane filmy: 

1226 | A. <Ooldszmidt Mowsza-Judel> w Baksztach, 
pow. Wołożyńskim piwiernia. Firma istnieje od 1927 r. Właści- 
ciel Goldszmidt Mowsza Judel, zam. tamże. 2037—VI 

  

7226 1 A. «Hamburg Frejda> w Daksztsch pow. Świę: 
ciańskim, sklep b»kajejno-spożywczy i garnków żelaznych. 
Firma istnieje od 1927 r, Właściciel Hamburg Frejd“, zem» 
t»mże. 2038—VI 

|| 72271 A. «Hsmburg Lejba> w Dutsztach, pow. Swię- 
ciańskim, sklep bakalejnospożywczy, i bławstny. Firma istnieje 
od 1927 r. Właścicieł Hamburg Lejba, zam. temże. 2039 —М| 

1228 I A. <Hurwicz Chaim> w Iwieńcu, pow. Woło: 
żyńskim, skl p spożywczy i galanterjł. F.rma istnieje od 1927 r. 
Właścici: | Hurwicz Chaim. z m. tamże. 2040—VI 

7229 | A. <E:per Sora» w Ignalinie, pow. Swięciańskim, 
sklep spcżywczy, galanteji i naczyń. Firm« istnieje od 1920 r. 
Włześciciel Elper Sora, zam. tamże. 2041 —VI 

1230 1 A. «Każacki F:jwel> w Wilnie, zauł, Oszmiań- 
ski 6, sklep bławatny. Firma isinieje od 1924 r. Właścicięi Ka- 
zacki Fajwcl, zam. przy ul. Szpitalne 4-3 2042-V 

ZEGAR IATA 
Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego 

ogłasza przetarg na dostawę 95.000 kg. tektury białej 
maszynowej do wyrobu pudełek na papierosy. 

Szczegółowe warunki przetargu Ogłoszone 7207 
steły w Dzenniku Urędowym R'eczypospol tj P |- 
skiej, „Monitor Polski“ Nr Nr. 259 12 XI, 260 14 XI, 
261 15 XI oraz w dzienniku „Esoka“ N-.Nr. 309 
10 XI, 310 11 XI, 311 12 XI. 4648 

  

  

Gęglel górnośląski 
z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

w wozach piombowanych, dostarcza firma 

T R E Ss Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 

tima „Tadeusz Kowalski i Trylski“ 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL: GENY NAJNIŻSZE. 

  

towania z odb oru pieniędzy, korespondencji, p: zekazów poczto- 
wych i telegraficznych craz korespondencję handlową, dotyczą: 
cą bieżących spraw spółsi PM jeden z członków za ządu 
pod stemplem firmowym, Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Kazimierzem 
Fronckim, pełniącym obowiązki Juljana-Mercelego Korsaka, 
Notarjusza przy Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w 
Wilnie w dn. 20 lipca 1927 ruku pod Nr, 1884 na czas niec: 
graniczony. 2031—VI 
  

w dniu 31-X 1927 r. 

367 | B «Pierwsze Polskie Zakłady Tkaniny Drzew: 
nej-SPARTERIE spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 
as. Fabrykacja tkaniny drzewnej, Siedziba w Wilnie, przy 

agielcńskiej 10. Spółka rozpoczęła działalność 2 dn. 8 lipca 
1927 roku. Kapitał zakładowy spółki 22,000 zł podzielony na 
110 udziałów po 200 zł. każdy, €ałkowicie wpłacuny. Zarząd 
stanowią zamieszkali w Wilnie: Daniel Metanowski, Mieczy- 
sław Łąkopol:ńiski—obaj przy ul. Kalwaryjskiej 1, Franciszek 
Girtler—przy ul. Wileńskiej 44a i Antoni Skrzypiec przy ul. 
Ostrobramskiej 4. Wszelkie weksle. czeki, zobowiązania, peł- 
nomocnictwa, akta notarjaląe i hipoteczne, urmowy podpisują w 
imieniu spółki dwaj członkowie zarządu pod stempiem firmo- 
wym. Każdy ze spólników ma prawo pospisywzć szmodzielnie 
korespondencję nie zawierającą zobowią:ań, jak również otrzy: 
mywić za swem pokwitowaniem pieniądze z przekazów, ko- 
respondencję zwykłą i p lecorą, przesyłki pocztowe i kolejowe, 
oraz wszelkie inne naleźności dla spółki. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawarta na mocy aktów, zeznanych przed 
Józefem Siewiorkiem, Notarjuszem przy Kancelarji Hipotecznej 
Sądu Okięzowego w Wilnie w dn, 8 lipca 1927 r, pod Nr. 3157 
i września 1927 r. pod Nr. 4127 na Czas wez Soy: 

Dział A w dniu 2-X1 1927 r. 

7221 I A. <Apeskin Rywka» w Ignalinie, pow, Swięciań- 
skim, sklep spożywczy, bakalejny i galanterji. Firma istnieje od 
1921 roku, Właściciel Apeskin Rvywka zam. tamże. 2033—V; 
  

7222 | A. <Bawtrel Józef» w Pierszajach, pow. Woło- 
żyńskim, piwiarnia, Firma istnieje od 1927 r. Właścici Bawtrel 
„Józef. zam tamże. 2034—VI 
  

1223 | A. <Danisewicz Władysław» we wsi Muraże, 
„ Brasławskiej pow. tegoż, skup bitej i żywej trzody c' lew- 

nej celem odsprzedaży wewnątrz Państwa. Firma istnieje od 
1924 r. Włsściciel Danisewicz Wł+dysław zam. tamże, 2035—V 

7224 1 A. <Giliński Berko» w Ignalinie, pow. Swięciafi. 
skim, sklep towarów mieszanych. Firma istnieje od 1827 r. 
Właściciel Giliński Berko, zam. tamże. 2036—VI 

Z — 

odpowiedzią ma takie pytanie mo- 

Skład broni 
E. Zienkiewicz 
Wilno, Š-to Jańska 9. 

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

średnio z zagranicy. 

| Dubeltówki Belgijskie od 120 zł. 
Zamiejscowym po otrzymaniu 10 proc. 

wysyłam żądaną broń i przyrządy za 
pcbraniem. 

Ceny możliwie najniższe. 

  

  

    FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 

firm nowe i używ”ne sprzedaję I wynajmują 

K, DĄBROWSKA 

  

  

    

i weneryczne. 
Piecyki Przyjmuje od godz. 10 

ogr ew. = i od 5—7 — 
7 ane „Pohulanka 2, r 

śklszić Zawalnej. W.Z.P. 1. 

i szamotowe 

po cenach konku- Doktór Medycyp, 
rencyjnych A. CYMBLE 
poleca choroby skórne, 

D.H. Ihnatowicz dać i mo   czopłciowe. Elektrote- 
rapja, słońce zórskie, 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 15 8. 

W. Z P. 43 

i Ska 
Wilno, Zawslna T 

Antyki! 
Sz. BOŁTUPSKI 

  

    

Wileńska 3,tel. 11—18 KOBIETA LEKARZ 
Zune i sprzedaž Dr Janina 
m: ble styiowe, bronzy, icz- 
POCO obrazy, bi- Piotrowicz 

uierje, srebro, złoto Jurczenkowa 
i brylanty. ordynator Szpiłala 

m Sawicz. 
J E D Y N E Choroby skórne i we- 

po SIE 
rzyjmuje od 4—6 pp 
Zarzecze 5, m. 2. 

W.Z.P. 38. 

Dr Suszyński 
spec, choroby wene* 

i najtańsze Polskie 
„żródło przędzy wełnia- 
nej, bawełnianej i 
jedwabnej połeca do 
robót ręcznych i ma- 
szynowych hurtem i 

detalicznie, 

Ceny fabryczne, 

  

  

    

  

*E LIT A> ryczne, ńiemoc 
Wilno, Wileńska 22. płciowa, skórne, 

a 912 1 4-7 a ° о X Mo M.Wilenkin | ui. Micuiewicza 30, 
ze 

i S-ka 
S az „ odp. Wilao,ai Tatarska | Dr. Kenlgsberg 
20, dom własny chorcby skórne I 
Istnieje od 1843 r. weneryczne. 

  

  

  

  

Fabryka i skład Mickiewicza 4, 
mebli: g. 9—12 p, 5-8 w. 

jadalne, sypialne. W. Z. P. 
salony, gabinety, 
K eo Lekarze D 1 * 
ang. e, kreden- a у ч ожаь karze-Dentyści. , 
ARK ср Lekars-Dentysta dębowe it, d. Е 
is warunki i ANNA KISIEL- 

ma raty. Andrzejkowiezowa 
an Sa zębów, pne 

wanie 1 usuwa! 

SZABLĘ ich bez bólu. Porcelą- 
zgubiona na Antokolu 
LS Jazdy dnia 15 
Istopada po pitūudniu, 166у, złote korony, 

proszę o zwiot za Mickiewicza 4 m.h 
wynagrodzeniem. Przyjęcia: 

Antokol Nr 54a m.3. gd 10% i pół. i 

Obiady _E* 
Uk sos w 

śmiadania i kolacje, Lek» rz- Dentysta 

dn, 24 VE 1927: r. 

pzm zdrowę | L FRYDMAN 
anie, w two. ia 129084 WO: Zawaina 24 m, 8. 

nowe, złote plomby 
wkładki. Sztuczne 

  

«JUTRZENKA» A spe- 

u. Weba Bi. SEDS araki 
WĘDLINY Przyjmuję be z sę 

WIEJSKIE | __—_—_ 

i Lekarz Dentysta 
szych Samnkach | R. MOZES 
SERY || sed je . 

LITEWSKIE Brzyjsoje ud 9.30 do 2 
1 od 4 do 7, w główkach, bar- Wydz. Zdr. 371 

—- A dzo tłuste i smacz- 
ne, od zł. 4 za kilo 

poleca 

A. JANUSZEWICZ 
Zamkowa 20 a, 

Lekarz Dentysta 

R. Gordonowa 
Zamkowa 20, el. 10.80 

  

  

  

  

   
  

sklep towarów że kofeiny nie oddziaływa na nerwy i aznych i naczy 
serce. 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

PĘPPOLOOPPOPOOOŁOM0 i En 

iarohić nr7: а5 M | Piece żelazne ! ? Ghceszmi zrobić prz”jemność i Nk 
to podaj filiżankę kawy smacznej i. naftowe 
«Excelsior»  polskej pslarni kawy ŁYŻWY 
Karofa Sawicza, którą pijąc czujęsię p”lecz 
świetnie gdyż kawa ta nie posiedając S, H Kulesza, 

  

2 3 : 2 0 h, 0000900000 GOGDDOGU Wiinó ut. Zamków: 
— r — r. 

$ w Restawaci KTj Stal wią 4. 
Kuchnia prowadz na przez znanego Potrzebni 

Kuchmistrza Bolesiawa Szymkę. 
„Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. 

ф Podczas obiadów i kolacji przygrywa 
ė wyborowy kwartet. 

zdolni akwizytorzy. 

miesi znie.  Garbar- 

  

Zarobek 200—300 zł. 

ska 5 m. 19 od 5-8 pp, W. Zdr Nr. 152, 

że być milczenie. O Janie. Claudel 
może pan zasięgnąć informacyj w 
prefekturze! Dwa razy już był on są- 
dzony za handel narkotykami i tru- 
ciznami. 

Nareszcie spokój opuścił „detek- 
tywa: 

— Co pan tu opowiada? —krzyk- 
nął ostro Anno, 

— Tak, dwa razy, panie Annol 
Coprawda udało mu. się wykręcić 
oba te razy! Posiada on tylu moż- 
nych przyjaciół, świadkowi byli prze- 
kuoieni. Ale wszyscy go znają, Jan 
Claudel, J .n Claudel! 

Jan Claudel, handlarz z ulicy 
Gambeity,—pewtórzył w zamyśleniu 
Anno. 

— Ale,—zaczął Anno, rozsiadzjąc 
się wygodniej w fotelu, —widzi pan, 
panie Woberski, oto co mnie dziwi: 
dziesiąta rano, est to godzina 0 kto- 
rej zawsze jest pełno ludzi na uli- 
cach. Wątpię czy ktokolwiek, najgłup- 
szy nawet człowiek, zdecydowałby się 
załatwiać tajemnicze różne sprawy O 
tej godzinie. 

— Tak, brałem 
uwagę, —wtrącił szybko Woberski,— 
sam zaznaczyłem, że nie chciałem 
wierzyć własnym oczom, ale przeko- 

to również pod Ann 

nałem się, panie Annol Oto do ja: 
kiego przyszedłem wniosku; zbrod- 
nie często zestają odkryte, dzięki te- 
mu, że zbrodniarze, nawet najostroż- 
nejsi wcześniej albo później popeł- 
nieją jakąś nieostrożność. Niepraw- 
daż? Czasem są zbyt ostrożni i wy- 
dają się być jakimś ideałem wśród 
ianych grzesznych ludzi. Czasem 
przez zdenerwowanie, lub z musu, 
działają zbyt pośpiesznie. Słowem ja* 
kiś błąd zostaje popełniony i spra- 
wiedliwość tryumfuje. 

Anno uśmiechnął się. 
„Ahal To badacz i teoretyk isto- 

ty 2brodnil“ 
Zwrócił się do Betty, a Jima o: 

garnęło uczucie przykrości na myśl, 
iż to po raz pierwszy Anno spojrzał 
dziś na pannę Hatlow. 

— Cóż pani powie fo tej historji? 
zapytał Anno. 

— To kłamstwo,—brzmiała Spo- 
kojna i stanowcza odpowiedź. 

— Więc pani nie była u Jana 
Claudel i ną ulicy Gambetta o dzie- 
siątej rano, siódmego maja? 

— Nie, nie byłam tam, Spannie 

Woberski uśmiechnął się i pogła- 
dził wąsy. 

— Naturalnie, naturalnie! — Nie 

wydawca Stanisław Mackiewicz Reosktcr w/z Czesław karwowski  Odpowitdzialny za oglcszenia Zenon Ławiński, 

NN — 

No, 

można było oczekiwać, że pani się 
przyzna, każdy dba © własną skórkę, 
nieprawdaż? 

— jednak, muszę zwrócić pa- 
ma uwagę na to, — przerwał An- 

że siódmego maja minęło 
łuż dziesięć dni od chwili Śmierci p. 
Harlow, Jakiż więc związek może 
istnieć motmiędzy wizytą penvy Har- 
low u Claudela, a śmiercią jej opie- 
= +88 й 

— Poszła niego, by zapłacić, 
o, Jan Claudel handluje niezmieraie 
drogim towarem, za który niezawsze 
można zaplacić odrazu, 

— Pan ma na myśli trucizny? — 
zapytał Anno.—Lepiej będziemy na- 
zywać rzeczy po imieniu. 

— Tak. 
— Trucizna, którą została otruta 

p. Harlow. 
— Tak sądzę,—odrzekł Wobtrsii, 

krzyżując ręce na piersi, 
— Doskonale, —mruknął Anno. 
To mówiąc Anno wyjął z teczki 

inny jakiś papier, z oficjalnym sztem- 
р!ет u góry. 

— Więc co powie pan na wiado- 
mość, że dokonano sekcji zwłok 
zmarłej? 

Na te słowa „twarz  Woberski 
stała się trupio-bladą. W patrywał się 

        

        
telefon 8—72 przyjmuje: 

od g. 10-121 5. 

LEKARZE. 
AKUSZERKI. 

DOKTÓR 
Akuszerka i att | W. Śpiałowakę 

sylilis, narządów z! 19, Mickiewicza 
moczowych 46 m, 6. 

od 9-1, od 5-8 w, W: Z. P. Nr 63, 

Kobieta-Lekarz т 
DrZeldowiczowa AKUSZERKA 

К WFNF, | - ŚCEIEGNARZĄ. | Mafja Brzezina 
DÓW MÓC. OW. | „4 Przyjmuje: o. 
od 12 2 1 od 4-6 w. ul. Ad. Mickiewicza 
ul.Mickiewicza 24 ^ 90 чеа 

tel. 277 W. Zdr. Nr 

w detektywa, poruszając ustami, lecz 
niemógł wymówić słowa. 

I co pan powie, gdy cznajmię 
panu, że nie stwierdzono obecności 
moifiny w jej zwłokach, więcej ponad 
zwykłą A przepisanej jej przez le- 
karza, jako środek nasenny | że prócz 
morfiny mie stwierdzono żadnego in- 
nego środka trującego? 

Wśród ciszy, jaka zapanowała, 
Woberski wyjął drżącą dłonią: chust- 
kę i wytarł nią czoło, zroszone po- 
tem. Zrozumiał że przegrał grubą. 
stawkę. Wszakże sam nie był nigdy 
przekonany, eo do słuszności swych 
oskarżeń. Teraz miał jedno tylko wyje. 
ście — odwołać oskarżenie, tom 
cząc swój czyn gorącą miłością 
zmarłej. 

Ale Borys Woberski nie chciał się 
zdecydować na to, był on zbyt chy- 
try i bezczelny, by cefnąć się wo-. 
bec nmieoczekiwanego niepowodzenia, 
Jeonocześnie był dostatecznie inteli- 
gentny, by posądzić detektywa o to, 
iż odegrał komedję, dla złapania go 
w pułapkę. 

Woberski przysunął się bliżej do 
stołu, zachichotał i kiwnął głową w 
stronę Anno, jakby dając mu znak. 

Ego porozumiewawczy jako wspólnikowi. - 
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