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Wybory do Senatu i przy- 
szłość gabinetu Poincare'go 

Paryż, 5 stycznia. 

Powakacyjna sesja Parlamentu frań- 
cuskiego,, według zdania pp. posłów, 
nudna była i bezbarwna. Żadnego in- 
cydentu, żadnej interpelacyjki: pędzi- 
ło się z zawrotną szybkością po uii- 
cach i uliczkach budżetu, a na każ: 
dym rogu stał policjant p. Poincare'- 
go zwany <kwestją zaufania», Dzięki 
temu budżet na rok 1927 uchwalony 
był na czas w 36 aniach. Rekord 
Ш-е] Republiki został pobity... Co- 
prawda, feśii pp. posłowie tak gorli- 
wie budżet popędzali, to także dla- 
tego, że spieszyło się im do okręgów 
wyborczych, gdzie wielu z nich 
kandyduje do Sznatu, a wszyscy są 
wyborcami w specjalnych kolegjach 
senackich, składających się z delega- 
tów rad miejskich i wiejskich. 

Albowiem dnia 9 stycznia odbę- 
dą się wybory jednej trzeciej części 
Senatu. Operacja taka odbywa się co 
trzy lata, a senatorowie są wybierani 
ma lat dziewięć, Kiedy list ten przed 
oczyma czytelników się znaidzie pier- 
wsze wyniki głosowania będą już 
może wiadome. Zważywszy na ordy- 
nację wyborczą przy wyborach do 
Senatu francuskiego obowiązującą; 
Es że ostainie wybory do 
ad miejskich (maj 1925) wykazały 
znaczne przesttnięcie na lewo—bez 
specjalnej dorayślności można prze- 
powiedzieć, że wybory z 9 stycznia 
będą w znacznej mierze skutkiem 
wyborów z maja 1925 roku i wyka- 
żą również przesunięcie na lewo. 
Mogą bowiem "ego zmianom nas: 
troje zwykłych obywateli-wyborców, 
ale nie zmienidją łatwo przekonań, 
mamiętności  klijentelji małomiastecz- 
kowi i powiatowi «politykierzy», a z 
takich właśnie kolegja senackie się 
składają. 

„Wybory tegoroczne _do_ Senatu jest możliwie najbardziej skrupulatne, sumenne i 
skomplikował przecież fakt istnienia 
rządu koalicyjnego p.  Poincare'go. 
Oczywiście, p. Ludwik Marin, mini- 
ster rent, żadnego nie żywi <nabo- 
żeństwa» nietyiko dla zagranicznej 
polityki, ale także dla umysłowości p. 
Buiand'a... Wiadomo, że p Herriot, 
minister oświaty, bez entuzjazmu ściska 
prawicę swego kolegi p. Andrzeja 
Tardieu, ministra robót publicznych, 
który został wybrany w okręgu Bel- 
fort (wybory uzupełniające, wiosną 
1926) atakując: bez ogródek Kartel i 
p. Herriova... Ale jednak ci panowie 
się znoszą, jednak się starają, aby 
odgłosy ich gorących nieraz w łonie 
Rady Ministrów dyskusji nie wydo- 
stawały się na zewnątrz, jednak p. 
Poincare ma wśród swych ministrów 

ir i, jak dotychczas, z powodzeniem 
h godzi, 

Przecież wyborcy pp. Briand'a i 
Herriot'a z jednej, a pp. Marina i 
Tardieu z drugiej strony „koaiicji* 
nie zawarli. Niech tam powiadają 
Sobie, wodzowie paktują, widocznie 
wymaga tego taktyka, ale my, praw: 
dziwi republikanie, mielibyśmy iść 
razem z klerykalami i z reakcją! 
(względnie: my, prawdziwi republika- 
nie, mielibyśmy podawać dłoń tym 
sojusznikom rewolucjonistów i anty- 
patcjotówl..). W praktyce dawny Blok 
Narodowy, czując się w mniejszości 
w kolegiach wyborczych, poczynił 
awanse radykałom, ale przeważnie 
zostały one odrzucone. <W'spółpraca 
rządowa i parlamentarna—tak, му 

« sorcza—nie»—pisała  Ere Nouvelle, 
órgan pp. Painleve'go ide Monzie'go. 
Więc we wszystkich prawie kolegjach 
widzimy, że radykałowie i socjaliści 
idą znów ręka w rękę. Nie znaczy to 
wcale, że Kartel jest znów odbudo- 
wany, ani że socjaliści gotowi są 
wejść do gabinetu radykalnego, co 
w sercach radykałów wywolaleby wy- 
uchy szalonej radości. 

Socjaliści chętaie dopomogą do 
tego, aby iewica była w Senacie sil- 

"Risisza; bardze im będzie miło mieć 
Śwój klub w Senacie z dziesiątkiena 
stowarzyszy“ lekko czerwieniejących; 
mie bez satysfakcji widzę również, że 
p. Miilerand będzie w dep. Sekwany 

bity, w czem widzę zasłużoną ka- 
Ń da tego „zdrajcy*.. Alę wielkiego 
znaczenia do wyborów sanackich nię 
przywiązują. Napisał to wyraźnie pos. 

| Lgom Bium na łamach Soira, no- 
*-gego dzitnn'ka lewicowego, zastępu- 

jącego Paris-Soir, na którym położył 
tękę p. Leteliier z Journala. 

(|. P. Bium nie wierzy nawet w „Zwy- 
<ięstwo* z 11 maja 1924 roku. Nie 
widzi żądnej poważnej zapowiedzi ra 
przyszłość w połowicznym sukcesie 
Sojuszu radykałów i socjalistów. 
Twierdzi, żę gdyby wybory ta odbyły 
się kilka miesięcy wcześniej t.j. przed 
uchwaleniem nowych podatków z 
wmatca 1924 roky—io Biok Narodo- 
wy powtórzyłby swe zwycięstwo z 

| ' 

Niesnaski Kooieńsho-Sowieckie. 
Niedoszła sowiecka republika w Kownie, 

Z Kowna donoszą: Półurzędowy <Rytas> zamieścił artykuł jednego z 
leaderów obecnie rządzącej partji chrześćjańskich dem., b. ministra, Krupo- 
wicziusa. Artykuł zwraca się przeciwko Sowietom i zamieszcza szereg sensa- 
cyjnych rewelacji. Zdaniem autora plan opanow»nia Litwy był dawno przy» 
gotowany i bolszewicy zamierzali tem posunięciem przybliżyć Europę do og- 
niska międzynarodowej rewolucji. Poseł sowiecki w Kownie, Aleksandrow- 
skij, jest w rzeczywistości nie dyplomatą, a adolnym organizatorem—ajentem 
Kominternu, którego zadaniem było przygotowanie przewrotu na Litwie. La- 
da chwila miała wybuchnąć na Litwie rewolucja bolszewicka, którą uniemoż- 
liwił przewrót grudniowy. 

dalszym ciągu wychodzi na jaw, że w Moskwie istnieje sp'cjalny in- 
stytut dla przygotowywania agitatorów na Litwę; rząd sowiecxi przesyłał mi- 
ljon rubli złotem rocznie, w charakterze subsydjum dla nielegalnych partji 
komunistycznych na Litwie, na terytorjum Litwy wykryto w licznych miej- 
scach składy broni i amunicji, przygotowany h na wypadek przewrotu, w Miń- 
sku znajduje się rząd republiki sowieckiej Litewskiej z Mickiewiczem-Kapsu- 
kasem na czele, który w każdej chwili miał objąć władzę; znaleziono szcze- 
£gółowe plany dokonania rewolucji. w końcu urzędówka dodaje, że drogi Mo- 
skwy i Kowna się rozchodzą. 

Unja celna między Litwą a Niemcami 
Z Kowna donoszą: w ostatnich dniach przybył de Kowna przed- 

stawiciel litewski w Berlinie Sidzikauskas, który prowadzi obecnie roko- 
wania z Niemcami w sprawie zawarcia iraktatu handlowego. 

Podobno, iż planowany traktat zawiera punkt, przewidujący wprowa- 
dzenie unji celnej między Litwą a Niemcami. Pozatem jakoby prowadzone 
ва rokowania co do pożyczki niemieckiej dla Litwy. 

Znowu książe hiszpański w Kownie 
Z Kowna donoszą: „Id. Stim.* dowiaduje się, iż 15 b. m. przybywa 

do Kowna delegacja zagranicy z księciem hiszpańskim na czee celem 
podjęcia rekowań z rządem co do wprowadzenia w Litwie monopolu 
tytoniowego. ' 

Min. Zaleski o stosunkach Polski z Rzeszą 
Niemiecką i Rosją Sowiecką, 

W niedzielę odbył się w Resursie Kupieckiej z okazji rozpoczęcia 
działalności Towarzystwa badań zagadnień międzynarodowych obiad, w 
czasie którego m. in. dłuższe przemówienie wygłosił min. spr. zagr. p. 
August Zaleski. 

Z przemówienia tego na szczególne podkreślenie zasługuje zobrazo- 
wanie przez ministra znaczenia Ligi Narodów oraz naszego stosunku do 
Rzeszy i Sowietów. 

Warunkiem dalszego rozwoju i doskonalenia się organizacji Ligi, 
łojalne przestrzeganie 

pizez wszystkich bez wyjątku kontrahentów paktu, płynących żeń zob: 
wiązań i powinności, w pierwszym zaś rzędzie uroczysiego zobowiązania, 
wynikającego z art. 10 paktu, nakazującego każdemu z członków Ligi 
respektowanie integralności terytorjainej i niezależności politycznej wszyst. 
kich bez wyfątku kontrahentów paktu. 

„Niesiety — mówił min. Zaleski — nie mogę stwierdzić, że dziś obo- 
wiązek ten spełniony jest przez wszystkich członków Ligi. Mówiąc to 
mam na myśli naszego zachodniego sąsiada, który szczególnie w esiat- 
nich czasach rozwija przeciwko naszym zachodnim grani:om niesłychanie 
gwałtowną ofenzywę propagandową, absolutnie niezgodną z art. 10 paktu 
Ligi Tę akcję propagandową Niemiec uważam nietylko za niezgodną z 
paktem, lecz i za wysoce niebezpieczną dla pokoju nietylko Polski, lecz 
i pokoju powszechnego*. 

W dalszym przemówieniu minister stwierdził, że podstawowem dą. 
żeniem wszystkich bez wyjątku polityków polskich w stosunku do Nie- 
miec, jest dążenie do ustalenia i utrwalenia jaknajlepszych stosunków są- 
siedzkich. Dążenie to inspirowało całą dotychczasową naszą politykę w 
stosunku do Niemiec. 

— „Wierzę — mówił minister — iż będę wyrazem opinii całego na- 
rodu polskiego, jeśli oświadczę, że za dobre stosunki sąsiedzkie z Niem. 
cami, ceny rewizji naszych zachodnich granic nie zapłacimy. Za żadną 
cenę nie odstąpimy piędzi ziemi pomorskiej lub Śląskiej, ziem odwiecznie 
polskich, które przemoc nam zabrała, a które zwycięstwo prawa i Spra- 
wiedliwości nam z powrotem przywróciło*. 

Charakteryzując politykę polską w stosunku do Rosji Sowieckiej, 
min. Zaleski stwierdził że oparta jest ona na tych samych zasadniczych 
tendencjach, co polityka polska w stosunku do zachodniego sąsiada, t. j, 
na szczerem jednomyśinem dążeniu całego narodu do utrzymania trwa- 
łych, pokojowych, przyjaznych stosunków, opartych na lojalnem i skru- 
puatnem wykonywaniu powziętych przez obie strony zobowiązań. 

Uchwały Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 101, PAT. Dziś odbyło się pod przewodnictwem wi- 

cepremjera prof. Barila posiedzenie Rady Ministrów, na którem między 
innemi uchwalono: na wniosek ministra robót publicznych postanowiono 
skrócić czas urzędowania sobotniego w instytucjach państwowych w cią- 
gu całego roku. 

Następnie Rada Ministrów uchwaliła projekt rozporządzenia Prezy- 
denia Rzeczypospolitej © zniesieniu służebności w województwach Kiele- 
ckiem, Lubelskiem, Łódzkiem, Warszawskiem oraz w zachodniej części 
województwa Białostockiego tudzież projekt analogicznego rozporządze- 
nia o zoiesieniu służebności w województwach wschodnich, wreszcie roz- 
porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie umorzenia zaległości 
podatków bezpośrednich, opłat stemplowych, oraz podatku spadkokowego 
i od darowizn, jak również projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o zmianie terminu płatności pierwszej półrocznej raty podatku 
gruntowego, oraz projekt ustawy o poborze rekruia w 1927 roku. 

listopada 1919, Cenne to bardzo wy- mentach, Nord Vosges i Nieore. 
znanie, Tem cenniejsze, że p. Blum Przypomniał im, że «na horyzoncie» 
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Ziemia dla hurtków. 
Ogłoszenie listy proskrypcyjnej na- na który wdzięczni Białorusini skła- 

kazującej wywłaszczenie 49661 hek- dać będą oferty miłości do Polski. 
tarów ziemi sprawiło na całem pra- W  rzęczywistości doktryny te 

wie ziemiaństwie jaknajgorsze wraże- 

nie Niech zacierają sobie ręce agita- 
torzy pp. Brylów, Dąbskich i innych 
bo rząd znakomicie im ułatwił robo- 

tę wprowadzania chaosu do naszych 

pojęć. Reforma rolna jest absurdem 

opłaca smutna rzeczywistość, która 

powoduje, iż ziema z rąk polskich 
ma przejść do siabrów Hromady. 

Rząd obecny, ogiaszając listę pro- 

skrypcyjną, jest tylko wykonawcą 

ustawy uchwalonej za czasów p. Wł. 
ekonomicznym  iormułą wymyśloną Grabskiego. Uchwalenie tej ustawy, 
dia schiebiania ciemnocie. To jakby jak wiadomo, umożliwił związek lu- 
ktoś bronił w urzędach, w prasie, w dowo-narodowy, a klub chrześ-j.-na- 
parlamencie nauk znachora, jakby rodowy Obrócił przeciw niej całą swą 
ktoś obstawał, aby rany krwawiące wymowę. Mowy te jednak słuszne ; 
chlebem z pajęczyną ugniataną zale- bezwzględnie przekonywujące argu- 
piać, albo na ból zębów kawałki menty w nich przytoczone, nie po- 
płótna ma krzyżach przydrzożnych zo- trafiły zachwiać paktem endecji z Wi- 
stawiać, albo zawiązywać garść kło- tosem, a realniejszych niż mowy 
sów ma zło sąsiądowi. I takie środki i środków parlamentarnych klub chrześ- 
sposoby mogą być w ciemnych za. cjańsko-narodowy stanowczo użyć 

kątkach popularne „Reforma rolna“ nie chciał, 

dorzuca taką uwagę: 
„Masy wyborcze grupują się na 

krótko przed wyborami na podstawie 
wrażeń ostatnich tygodni, oraz wy» 
padków ostatnich miesięcy. W tym 
wlaśnie okresie płynna masa wybor- 
ców niedających się skłasyfikować— 
nietylko nie należących do żadnej 
określonej partji, ale nie posiadają- 
eych nawet żadnych stałych przeko- 
nań — przerzuca Się w jednym lub 
drugim kierunku. Otóż ta masa po- 
woduje większość..." 

Rację ma p. Blum. Ale co za cios 
dia postulatu powszechnego ‹ 10807 
wania. Nie o to naturalnie p. Blumo- 
wi choćziło. Pisząc swój artykuł miał 
na celu pocieszenie radykałów z po- 
wodu ich świeżych porażek podczas 
wyborów uzupełniających w departa- 

są wybory z roku 1928, że do tego 
czasu owe epłynne masy», które w 
tej chwili żywią sympatję dla p. Po- 
incarć' go— tak jak ją żywiły z końcem 
roku 1923 po złamaniu «biernego о- 
poru» Niemiec w zagłębiu Ruhr'y— 
mogą się jeszcze od miego odwrócić 
ipo raz drugi surowo osądzić. 

I radykałowie bowiem, i socjaliści 
w chwilł obecnej nie chcą zamykać 
<eksperymentu Poineaić». Byłoby to 
zawcześnie, Kalkulują sobie, że za 
kilka miesięcy, kiedy gospodarcze 
skutki sankcji finansów mocno ma- 
som doskwierać zaczną, wybije chwila 
przejścia do ostrej opozycji i szyko- 
wania się do roprawy w maju... 1928 
roku. 

Kazimierz Smogorzewski. 

jak formuła, która ma _ przynieść 
«szczęśliwość polskiemu ludowi wiej- 
skiemu» stoi zupełnie ma poziomie 

trudnego oczywiście, jeżeli mówimy 
o „reformie" dążącej do zniszczenia 

większych warsztatów rolnych i ciem- 

nego robotnika. Skoro wszyscy naj« 

światłejsi ekonomiści wypowiedzieli 

się przeciw «reformie», skoro żywy 
przykład Rosji, Rumunji wykazuje, 
że niszczy ona eksport, ogładza mia- 

sta, obstawanie za reformą tylko dla- 
tego że schiebia oma instynktom nie- 
oświeconych tlumów jest doprawdy 
robotą godną pogardy. Zwłaszcza 
smutnie przedstawia się inteligent w 

tej roli. 
Ogloszonemu wykazowl specjainie 

2arzuciė možemy ---dwz--momenty; 1) 
Uwzględnia on prawie wyłącznie na- 

zwiska rodzin od dawna od wieków 
całych osiadłych na swoich majątkach. 

W spisie widzimy ludzi, którzy na 

danej połaci ziemi gospodarują w 19 
lub 20 pokoleniu. Dziwi to nas, Czyże 

by jakiś perwersyjny snobizm popychał 

urzędników ministerstwa reform rol- 
nych, aby upokarzać pozbawieniem oj- 

cowizny właśnie tych którzy najbardziej 
tirmowo ziemiań stwo nasze reprezen- 

tują. A przecież zdawałoby się. że 
majątek który stale pozostaje w rę- 

kach jednej rodziny, bardziej zasługu= 
je na ochronę, aniżeli ten, który czę- 

sto zmienia właścicieli. 

Najwięcej procentowo skazano na 

wywłaszczenie majątków na Ziemiach 
Wschodnich. Dlaczego? Czy dlatego 
że właśnie na Ziemiach Wschodnich 
zabrano swego czasu gwałtem, na- 
jazdami kolumn osadniczych 350 tys. 
dziesięcin, co dało tak fatalne skutki 

w dziedzinie polskiej polityki naro- 

dowościowej? 
Jest czynnik z którym liczyć się 

w życiu politycznem należy, czynnik 
nieznośny to zarozumiastwo doktry- 
nera. Przeciw twierdzeniu: „Traktat 
Ryski u iemożliwił Polsce aktywną 
politykę białoruską* nikt nie powie- 

dział jęszczę żadnego argumentu, Są 
rzeczy powszechne, które nas nie 

dziwią nie oburzają, a jednak w ista- 

cie swej niepraw dcpodobnie naiwne. 

Do takich nieprawdopodobnie naiw- 
nych gestów należy przekonanie, iż 

dziś rząd polski powinien powtórzyć 
gest Aleksandra II obdarować chło- 

pów białoruskich ziemią i kupić tera 
miłość do Polski. 3 

Nic tak . : emaga w. Polsce 
ugruntowaniu się pomnicjszającej 

Polskę szowinistycznej wolityce en- 
deckiej, jak nierealność pomysłów w 

dziedzinie polityki narodowościowej. 
Polityka narodowościowa polska po: 
winna być realna, opierać się na 

realnych czynnikach, których interesa 

realne skłonić mogą do Polski. 

Wskazujemy stale natakieczynniki. Za- 

rozumialstwo i upor doktrynerów, nie 
chcących poddać swą doktrynę žad- 

mej werybikacji, żadnej  kontroii, 

doktrynerów tkwiących w swoich te- 
orjach opracowanych przy biurku 
warszawskiem przed kilku lat—spro- 

wadza rząd polski z torów polityki, 
realnej, na zabawną: drogę wiary, że 

urzędy ziemskie będą tym ołtarzem, 

Minister Staniewicz, który listę 
proskrypcyjną podpisał jest niewątpli- 
wie najlepszym ze wszystkich do- 
tychczasowych ministrów reform rol- 

nych, Okazał tak wiele sprężystości, 
energji w porządkowaniu  wewnętrz- 

nym swego ministerstwa. Weszedł 
do rządu nie jako członek jednej ja- 

kiejś partji, lecz jako indywidualista, 

w którym przełamywały się i zalamy* 

wały różne kierunki polityczne. Pa- 
miętamy jego expose  Wileńskie. 
Wtedy mówił o reformie bez cudzy- 
słowia, o pracy, któraby istotnie cha- 

os naszych sfosunków rolnych uleczy- 
ła.Ziemianie,jako rolnicy,pierwsi gotowi 

Są przyznać, że reforma iolna prawe 
dziwa, że ingerencja państwa do 
tych stosunków jest pożądana, po- 

trzebna, konieczna. Lecz mie niszcze* 

nie, rozbijanie większych warsztatów 

rolnych, mie niszczenie na ziemiach 
Wschodnich ekonomicznej wyższości 
zywiołu polskiego, 

Trochę o dekrecie prasowym. 

Spotkałem niedawno _ dyrektora 
pewnej poważnej instytucji kredyto- 
wej w Małopolsce. Bank ten popadł 
w chwilowe kłopoty, gdyż jedna z 

gazet warszawskich dała notatkę 
„Bank X.Y. w przededniu likwidacji". 
Wśród klijentów banku powstała pa« 
nika, Dyrektor przypisywał to zwy- 
kłemu szantażowi. Proszono go o 
ogłoszenia—on odmówił, 

Bodaj że to chodziło o to samo 
pismo, które wbrew zrozumiałym 
interesom państwa ogłosiło! insynuację, 

że jeden z dygnitarzy państwowych Ś 

chce darować Prusom korytarz po- 
morski. 

Epizody te polecamy uwadze tym 

kolegom dziennikarzom, którzy tak 
pięknie i wymownie, tak liberainie bro- 

nią całkowitej swobody, całkowitej 

nieodpowiedzialności prasowej w 
Polsce, 

Nieodpowiedzia!nie puszczona, wy- 

myślona przez prasowego przestępcę, 

pogloska podrywa interes pańsiwa. 

A u nas się głosi potrzebę walki nie 

z prasowem przestępstwem, lecz walki 

z walką z przestępczością prasową.: 

Cat, 

Kurjer Wileriski ma do zarzucenia kle- 
1owi wileńskiemu, że wypuścił ze swego ko- 
ła taką perię ludzką jaz archimandryta Mo- 
rozow. 

Naprawdę można zarzucić tylko klero- 
nattewom urzędników 

świeckich, pozwolił na czasowe włączenie 
archim. Morozowa do swego grona. 

Z Karji Wil. usiąpiti pp. Świechowski 
i Okulicz. Pan Świakiewicz pisuje tam rzad- 
ko. Wobec epizodu z archim. Morozowym 

pora już zapyłać się demokratów wileń- 
skich (ludzi znających nasz kraj) czy Karj. 
Wil, nadal ich reprezentuje? 

| Mieszkanie | 
4 pokojowe, bardzo słoneczne, ze 
wszelkiemi wygodami, na 1.em piętrze | 

wi, że, wiegając 
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Sejm i Rząd. 

Sen. Dobrucki — Ministrem 
oświaty. 

WARSZAWA, 9-1. (PAT). Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej podpisał w 
dniu 9 stycznia r. b. dwa następujące 
dekrety: 

)) <Do Pana prof. dr. Kazimierza 
Bartla, ministra, kierownika Minister- 
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego w Warszawie. 

Zwaloiam Psna z poruczonego mu 
kierownictwa Ministerstwa Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Pubiicznego. 

Warszawa, dnia 9 stycznia 1927 roku. 
Prezydent (—) I. Mościcki. 

OE Z Ministrów (—) J. Piłsudski. 
ana senatora dr. G 

Pa o ył Warszawie. z 
anu, ana nistrem W. 

Reli tych. i Oświecenia Pablicżućgo. 
arszawa, dnia 9 stycznia 1927 roku. 

Prezydent (—) I. Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów (—) J. Piłsudski, 

WARSZAWA, 10. 1 (żel. wł. Słowa) 
Nominacja sen. Dobruckiego wywo- 
łała pewne zdziwienie wobec tego że 
nowy kandydat w świecie politycz- 
nym był dotychczas nieznany. Sen, 
Dobrucki należy do Klubu Pracy. 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, 10.1. (tel. wł. Słowa) 

Dziś obradowała Rada Ministrów 
która rozpoczęła szereg spraw zwią- 
zanych z przesunięciami personalne- 
mi. Następnie ustalono skład kotmisli 
ankietowej. Wejdzie do niej 6 przed- 
stawicieli sfer przemysłowych, © 
przedstawicieli robotników, 6 produe 
centów rolnych, 2 organizacyj spół- 
dzielczych i 6 mianowanych przez 
rząd. Komisja pozatem może do ko- 
optować 4 członków. 

P. Colban w Katowicach. 
KATOWICE, 10. L. Pat. Dziś o 

godz. 9 min. 27 przed południem 
przyjechał tu z Genewy szef sekcii 
mniejszości narodowych Ligi Naro- 
dów p. Colban w towarzystwie na- 
czelnika wydziału w _ Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych p. Łopkow= 
skiego oraz naczelnika wydzialu w 
Ministerstwie Oświaty p. Eckorta. 

Na dworcu powitał p. Colbana 
imieniem wojewody śląskiego naczel- 
nik wydziału prezydjainego p. Gas- 
pari. Pozatem obecni na dworcu byli 
prezydent komisji mieszanej na Gór- 
nym Śląsku p. Całonder, generalny 
sekretarz komisji mieszanej p. Hu- 
bert, generalny konsul Rzeczypospo- 
litej w Bytomiu p. Stefański, marsza- 
łek Szjmu Śląskiego Wolny, starosta 
Seidler, dyrektor policji  Pobhardt 
oraz kilku wyższych urzędników wo- 
jewództwa. Po powitaniu p. Colban 
odjechał samochodem do Swiertląń- 
ca, jako gość p. Calondera. 

Jutro o godz. 10 min. 30 odbę: 
dzie się w gmachu województwa 
Śląskiego u p. wojewody konferencja 
Z p. Colbanem, poczem p. wojewo- 
da podejmować będzie gościa šnia- 
daniem. Wieczorem przyjmować bę- 
dzie p. Coibana p. Catonder w Swie- 
tlańcu, gdzie też p. Colban  zamie- 
Szka przez czas swego pobytu na 
.ąsku. 

Nowy redaktor «Dnia Pol. - 
skiego». 

Redakcję «Dnia Polskiego» ma 
objąć Adam Remer wybitny publicy- 
Sta, były korespondent „Czasu* i 
były szef wydziału prasowego przy 
Prezydjum Ministrów za czasów p. 
Wł. Grabskiego: ‘ 
Senacka komisja skarbowo- 

budžetowa. 
WARSZAWA, 10 1. PAT. Na po- 

lączonem posiedzeniu senackiej ko- 
misji skarbowo-budżetowej i admini- 
stracyjno-samorządowej sen. Zaanow- 
ski ZLN. zreferował projekt ustawy o 
samoistnym podaiku wyrównawczym 
dia gmin wiejskich byłego zaboru 
rosyjskiego. 

Referent zaproponował, aby usta- 
wa ta dotyczyła nietylko zaboru ro- 
syjskiego, ale austrjackiego i pru- 
skiego, W myśl dalszej poprawki 
proponowanej przez referenta prawo 
pobierania przez gminy wiejskie spe- 
cjalnych składek na koszta leczenia 
niezamożnych chorych ustaje od dnia 
ogłoszenia ustawy. ю 

Wreszcie referent wniósł, aby z 
chwiłą wejścia w życie omawianej u- 
stawy pensjonaty i sanatorja placily 
nadal podatek od lokali. Wszysikie 
poprawki referenta komisja przyjęła. 
Nadto przyjęto poprawkę sen. Janu- 
szewskiego (Wyzw.) aby omawiana 
ustawa uiraciła moc obowiązującą z 
dniem 1 marca 1930 roku, wraz z 
ustawą o finansach: komunalnych, 

Z powyższemi zmianami całą u- 
stawę przyjęto. W związku z tem 
przyjęto również rezoiucję sen. Sied- 
leckiego PPS. wzywająca rząd do 
przedłożenia Sejmowi do końca 1928 
roku ramowej  ogólno-państwowej 
ustawy o podatkach komunalnych,
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Pod własnym dachem. 
Było to w jesienny listspadowy 

wieczór w r. 1923. Wicher, deszcz 
i śnieg. Wszystko to, co niesie pewną 
depresję i smutek duszom ludzkim, 
potęgujące się widokiem ogólnego 
zniszczenia i ruiny. Wszystko to w 
ów pamiętny wieczór było w Posta- 
wach, zniszczonych niedawno ukoń- 
czoną wojną, a ostatnio inwazją bol- 
szewicką 

Dowodem jednak, że w sercach 
ludzkich jeśt pełaia wiary i nadziei 
było małe grono osób zebranych w 
ten właśnie wieczór w skromnem 
mieszkanku nauczycielki szkoły po- 
wszechnej w Postawach. 

Byli to członkowie świeżo zalo- 
żonego Koła im Henryka Sienkiewicza 
P. M. Sz. Z. W. w Postawach. Oro: 
no, że tak powiem romantyków, któ- 
rzy nie bacząc na smętek przyrody, 
na ogólną ruinę, przebojem posiano- 
wili rozproszyć mroki i jasny płomień 
oświaty zapalić w Postawach, 

W kasie było zaledwie kilkaset 
marek, a oni ze swym prezesem ks. 
Stanisławem Bobełem na czele, ma- 
rzyli o stworzeniu dużej wypożyczalni 
książek, iniernaiu dlajmłodzieży szkoł 
nej, kursów dla dorosłych i t. p. 
rzeczach. 

„Wszystko to są rzeczy niezbędne, 
mówił prezes, przedewszystkiem je- 
ónak należy być u siebie, pod wla- 
snym dachem. Postawy zniszczone 
wojną, mie mają sali większej do 
zebrań, odczytów. Trzeba mieć dom 
własny*. Łatwo to powiedzisć, ale 
jak wykonać? Nie zasępiły się jednak 
czoła zebranych. Zaczęto myśleć o 
sposobie zdobycia potrzebnego fun- 
duszu. Układano z zapałem różae 
plany. Nikt się nie trwożył trudno- 
ściami, bo serca zebranych ożywiał 
zapał i umiłowanie jednej idei. Rychło 
też okazało się, iż romantyzm postaw 
skiej Macieży miał przynieść realny 
czyn.  . 

Jeden z członków Zarządu pan 
dr. Wi. Chudzyński, administrator 
dóbr hr. Przezdzieckiego, w imieniu 
swego mocodawcy, ofiarował Kołu 
im. Sienkiewicza śliczną parcelę ziemi 
położoną niemal w środku Postaw, 
a od siebie potrzebny budulec do 
postawienia Domu Ludowego. 

Zawrzała wzmorzena praca w Kole, 
w wynajętych lokalach i w izbie szkole 
nej, zwlaszcza sekcja teatralna pod 
energicznym i umiejętnem kierow- 
nictwern p. Kęstowicza, dawała przed- 
stawienia, na które schodziła się 
miejscowa ludność i okoliczny tud 

. dr. Chudzyński wybrany na 
prezesa Koła, po wyjeździe ks. Bo- 
bela, wygłaszał odczyty bardzo ce- 
nione przez rzemieślników i _ rolni- 
ków, którym w latwy i jasny sposób 
tłumaczył wiadomości o rolnictwie, 
przyrodzie, bądź też mówił o nowych 
zdobyczach techniki. „Ściany się ła- 
mały, gdy mówił prezes, opowiadają 
dzisiaj w Postawach. Nikt grosza na 
io nie żałował, bo i słuchać było 
warto i dochód zarówno jak z przed- 
stawief, szedł na budowę Domu Lu- 
dowego." 

Dzielne członkinie Koła, pp. Kę- 
stowiczowa, dr. Michniewiczowa, Pio- 
irowska, Chodkiewiczówna, a po jej 
wyjezdzie p. złzdebska i inne, praco- 
wały również usilnie. Urządzano za- 
bawy taneczne, loterje i inne docho- 
dowe imprezy. Oszczędzano na wszyst- 
kiem, nawet na własnych wygodach i 
przyjemnościach, by zdobyć uprag- 
niony Dom Ludowy. Dwa niemai ta- 
ta poświęcono tej sprawie. Domu jed- 
nak postawić mie można było Az 
szczęŚiiwie, niedobroczynna wróżka, 
lecz p. wojewoda zarządził przenie- 
sienic starostwa z Duniłowicz do 
Postaw. Powiększyła się iiczba inteli- 
gencji. Przybył Kołu aowy członek w 
osobie p. Siarosty Obrockiego, któ- 
ry jako obywatej, dbający o dobro- 
byt kraju, przedstawił Sejmikowi ро- 
trzeby kulturałno-oświatowe Postaw i 
brakujący funausz, przeszło trzy ty- 

     

Wrażenia teatralne 
Jbsena: „Hedda Gabler"”, dramat 

'w 4 aktach wystawiony na scenie 
Reduty (W. Pohulanka). Z Ireną 
Solską w roli tytułowej, 

Wielki moralista Ibsen, wbrew 
popularnemu  aksjomatowi „podle 
ziele nie ginie", każe heroinie gło- 
śnej swej sztuki ginąć. 1 to nie z 
ręki jakiejś mściwej iub wymierzają- 
cej sprawiediiwość. Hadda Gabier ma 
organizm zatiuty własną duchową 
potwornością i to ją uśmierca. Pra- 
wie chciałoby się powiedzieć — nie 
bacząc na strzał pistoletowy w czwar- 
tym akcie — że umiera śmiercią mae 
turalną. 

Przetrząsając do ostatniej niteczki 
kreację Ibsena, krytyka miiędzynaro» 
dowa odkryła w Hedzie Gabier 'ja- 
kieš wielkie rwanię się ku  Pięknu, 
Dobru, Swobodzie. To właśnie — 
jeszcze przed poślubieniem Tesmana 
— miało ją pociągnąć nieprzeparcie 
ku Lóvborgowi; przez cały czas jest 
dla niej Lóvberg jakby szparą, przez 
którą ora, jak zahypnotyzowana, pa- 
trzy w ten inny, Świetlaay, cudny, 
niedościgły świat. | wciąż jej Się 
zdaje, że Lówberg otworzy na oścież 
dla niej podwoje zaczarowanej krainy. 

Jeżeli tak jest w istocie—choć w 
tekście sztuki za mało, doprawdy, 
jest materjału dlą takiej tezy — jezeli 
w samej rzeczy istnieje taki punkt 
jasny na ciemnem i ponurem tle bez- 
granicznego egoizmu Heddy Gabler, 
tej oschłej, bezliłosnej duszy, to 

siące zł, złożył komitetowi. Posypały 
się inne ofiary, z C. Zarządu P. M. 
Sz. Z. W. urzędnicy Izby Skarbowej 
opodatkowali się, pomógł miejscowy 
wójt, i w przeciągu pięciu m.esięcy 
stanął gmach. 

We czwartek, w uroczystościach 
Trzech Króli, w mroźny, lecz cudow- 
nie słoneczny dzień, odbyło się po- 
święcenie Domu Ludowego im. Hen* 
ryka Sieakiewicza. 

W olbrzymiej sali, mającej co naj- 
mniej 20 metrów długości, zebrały 
się całe Postawy, przyszedł i lud o- 
koliczny,. Rozradowane oczy publicz- 
ności jawnie mówiły, że rozumieją i 
oceniają tea Dom Ludowy, że ;cieszy 
ich to, że są już pod „własnym da- 
chem. Ogiądano z uznaniem obiazy 
zdobiące ściany, dar Centralnego Za» 
rządu P. M. Szk. mówiące G potę- 
dze i bogaciwis Polski i jej chwałe. 
Młodzież cieszyła się, że wieczorem 
w tej pięknej sali, takiej przestronnej, 
jasnej, pełnej powietrza, tańczyć bę- 
dzie. A serca Komitetu i członków 
Zarządu Koło unissono biły radością, 
Romantycznie marzenia czynem się 
stały. 

O godz. 2-giej po poł. miejsco- 
wy proboszcz ks, Nurkowski po- 
święcił Dom Ludowy, poczem w krót- 
kich słowach przemówił do zebranych. 
Następnie kolejno mówiii: prezes Ko- 
la dr. Chudzyński, i p. K. Jocz, 
naczelnik Opieki Społecznej, jako 
przedstawiciel województwa, p. staro- 
sta Obrocki i Krasicki, przedstawi- 
ciel Sejmików, wice-prezes Koła p. 
Kęstowicz. Miejscowi mówcy dawali 
mniej więcej historję powsiania Koła 
i Domu Ludeweg . Ostatni mówił 
w imieniu Centralnego Zarządu 
P. M. Sz. Z. W. p. dyrektor St. 
Ciozda W gorących słowach dzięko» 
wał Zarządowi i przedstawicielom 
Władzy polskie| za ich twórczy czyn, 
życząc, by przykład wydatnej pracy 
Koła im. FH. Sienkiewicza, szeroki 
oddźwięk znalazł w innych Kołach, 
by na całych kresach naszych pow- 
stały podobne twierdze oświaty a ten 
Dom Ludowy gromadził pod wśpól- 
nym dachem wszystkich obywateli 
kraju bez różnicy narodowości i wy: 
znania, 

Miejscowa orkiestra zagrała Hymn 
Narodowy, poczem na wniosek pana 
Krasickiego zebrani uchwalili wysłać 
depeszę do Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i Pana Marszałka Józefa 
Piłsudskiego jako pierwszego Budo» 
wniczego Polski. 

Uroczystość poświęcenia była 
skończoną, na óśmę zapowiedziane 
zostało inauguracyjne przedstawienie 
miejscowego zespołu teatralnego, a 
następnie wieczór tancujący. Jedno i 
drugie nie zawiodły. Na przedstawie- 
nie stawiły się całe Posiawy, było i 
miejscowe duchowieństwo, przyjecha- 
ło t.ż kilka osób z sąsiedztwa. Dzie- 
je Hanusi Krożańskiej owej niedaw- 
nej męczenniczki na naszych Kresach 
nie jedną łzę wycisnęły. Szczęściem 
sztuką odegrana bardzo udatnie przez 
miejscowych amatorów, pod kierow- 
niciwem p. Kęstowicza,! . 

We własnym domu, pod własnym 
dachem tańczyły Postawy i okoliczne 
wsie, a tyle par było ma sali, że 
chyba tylko chorzy i starzy, lub nię- 
mowlę!ta zostały w domu. Nawiasem 
też dodać należy, że wodzirej Ucbań« 
ski był swietny, tancerze zręczni, a 
tancetki wszystkie mlode i ładne. 

W niedzielę d. 9-go w Domu 
Ludowym. w Postawach zapłonie 
choinka, zapelni się sala młodzieżą 
i dziećmi — i oni znajdą się pod 
swym własnym dachem. A Zarząd 
Koła Macierzy wraz z panem staro: 
sią Obrockim i Krasiękim snują ma- 
rzenia rozszerzenia ścian Domu, Lu- 
dowego przez dalszą budowę jeszcze 
kilku izb i o wzniesieniu w Posta- 
wach ochrony dla małej dziatwy. 
Oby i ten piękuy sen zięcił się iak- 
najrychłej, M. Reutt, 

p. Solska ża skąpe miejsce w swej 
kreacji, wydzieliła temu przebłyskowi 
sziachetności, W równej też mierze— 
© ile Lówberg ma być istotnie naturą 
górną i niepospolitą, wręcz heroiczną 
w swych dążeniach, tytaniczną, po- 
rywającą, to artysta grający Lówberga 
za mało dał poznać tega po sobie, 

Po zatem zastrzeżeniem jest p. 
Solska wręcz wymarzoną Haddą Ga- 
bler. Jej urodzona niepodatność do 
akcentów miękkiej, serdecznej kobie- 
cości, jej chłód, jej zachowanie się 
powściągliwe, niewypowiadająca się; 
jej ostrożność; jej mowy suchość, 
chwilami bezdźwięczność, w której 
odczuwa się tylko przepyszay modeiu- 
nek ale metai nie odezwie się; jej nie- 
dostępność i wyniosłość; Sama po- 
stawa—wszystko—to przecie jak stwo- 
rzonę dla odtworzenia heroiny ponu. 
rego dramatu Ibsena. 

l byłaby Hedda Solska przeszła z 
jeszcze większą wyrazistością przez 
s-enę Reduty, mając wyrazistszy re- 
poussoir w słodkiej, łagodnej a za- 
razem odważnej i śmialej, kochającej 
na śmierć i życie. Tci. Niestety ar- 
tystce, kreującej Teę, zabrakło sił dla 
podźwignięcia tak bardzo odnowie- 
dzialnej roii. 

Wszelako sprawiedliwość stwier- 
dzić każe, że kentcast bezgraniczae- 
go altruizmu (Tea Evsted) i bezgra- 
nicznego egoizmu (Hedda) górował 
najprzykładniej w interpretacji głębo* 
kiego dramatu [озема. Tudzisż nie 
uroniong żadnego rysu ze strachu 
Heddy przedz„skaadalem*, z ej oglą- 

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

WW świetnie redagowanym  tygo- 
dniku łódzkim „Prawda“ ošwietlają- 
cym wszechstronnie zagadnienia po- 
lityki wewnętrznej i zagranicznej czy- 
tamy następujące uwagi ma temat 
licznych pogłosek o rzekomej rekon- 
strukcji gabiaetu, których źródła, jak 
sie okazuje, należy szukać w redakcji 
„Robotnika”. 

— «Na początku <Robotnik» był wspa- 
niałomyś ny i of arowywał iministrowi Mey- 
Sztowiczowi, wzamian za zrzeczenie się teti 
sprawiedliwości, tekę spraw wewnętrznych. 
P. Meysztowica jąkos nie wziął do serca 
przyjaci*isk'ch rad «Robotnika» i pozostał 
wiernym Temidzie, pokutuje też teraz za to. 
Od dłużssego bowiem czasn  <Robotnike 
mów: już tylko o dymisji p. Meysstowicza 
bec RY, iekompenssty, 

Można łatwo z oz mieć gorliwość orga: 
nu PPS. w doradzaniu rządowi dymisji p. 
Meysstowicza. PPS. od biedy gotowa patrzeć 
przez palce na obecność p. Niezabytowskie- 
go w gabinecie: «Niechaj tam wreszcie ob- 
Szarnicy maja swojego Całowieka na foieln 
rolm'eiwa — jest przecież jeszcze minister- 
stwo reform rolnych, które w sprawach вро- 
łecznych i poityki agrarnej ma głos decy- 
dujący, ale «mona chista» i obszarnik,zprzed- 
staw cie| «najczarnie,szej roaxcji» na fotelu 
min'stra sprawiedliwości — to już nie do 
zniesien a». Przecież +PS, ma tyle zainte- 
resowań w państwie Temidy. 

Zdzje się jednak, że wszystkie te je 
bożna życzenia spełnione nie zostaną, cho- 
ciażby jeszcze częś.iej | jeszcze grubszym 
drukiem pogłoski o zmianach w gabinecie 
szerzono. 

Istniejący obecnie zespół rządowy pra- 
wie że bes wyjątków stanowi tak na ze. 
wrątrz i wewnątrz zgraną Całość, że nawet 
nejbardziej «wtajemniczeni» plotka:ze i naj- 
łepiej umiejący podglądać reporterzy nie 
mogli i nie mogą zdobyć żadnej wiadomo- 
ści o jaxichkołwiex dysonansach i chwilo- 
wych chr ciazby nieporozumieniach między 
człoseami gabiaeta. > 

Teu fakt najskuteczniej obala wszelkie 
kombinacje przesiieniowe i domysły. —» 

„Sielanska Niwa" orgun Związku 
włościańskiego posłów Jaremicza i 
Roguli doszła do oryginalnego wnio- 
sku Oto ni mniej ni więcej Białoru- 
ska Hromada pomaga prowadzić 
pracę polską (tak poiskął) na zie- 
miach białoruskich. Uzasadnienie te- 
go twierdzenia jest następujące: 

— «Można przypuszczać, że gdy Wy- 
zwolenie na ziemi.ch naszych uległo likwi- 
dacji, a PPS, ucie ła to w:zystsie partje 
polskie pozostawiły Białorusinów w Gila 
= e tylko pa'tyj białoruskich. Nie. 
olacy t dalej prowadzą swoją pracę u nas 

gdyż bardzo Żaiują wypuścić nas ze swych 
rąk. Ale teraz udało r im nadzwyczaj do- 
bra: zamaskować, gdyż nawet niektórz, 
białoruscy działacze nie mogą odróżnić ic 
prawdziwego oolicza. Tą właśnie partją, 
która prowadzi w dalszym ciągu polską 
p na naszem terytorjum jest <Niezaležna 

artja Chłopska». 
Do niej, jej sprytav przywódca potrafił 

wciągnąć kilka osób białoruskiego pocho- 
dzeni:: Hvłowacz, Szapiel i inni, polecając 
im, aby wymyślali iząd poski i aby prze- 
mawiali do ludu po białoru:ku, aby nibyto 
domagali się ziemi dja wlošcan a sam w 
warszawie pertrakiuje z inaemi polakami 
aby. ziemie białoruskie zapewnić Polsce. 
Maio tego, że w partji tej znajdują się, jak 
już wspominaliśmy synowie naszych  wio* 
sei, kiórzy nierozumieją, 1ž ich prowodyr 
prowadzi zguoną polity,ę dla sprawy Diało- 
ruskiej, partja ta potrafiła wejść w przyja” 
cieiskie stosunki z Hromadą, W związku 
z tym Hromada rozpoczęła obronę tej par- 
tji, pomagając w ten spo:ób jej kontynuo- 
wać polską pracę na ziemiach białoruskich. 

a obrona jest jaskrawym dowodem 
dwulicowej polityki deja Hromady 
którzy słuchzjąc poleceń z Warszawy, rzn- 
cają w masy białoruszie hasła, iż pragną 
oswobedzić białoruski naród z pod rządów 
polskich pasów i burżujów...,» 

Tego rodzaju bezczelne kłamstwa 
gą drukowane celem uaiszega 3ysie- 
matycznego oklamywania naszego 
chłopa. 

Biedny chłop iutejszy. Wpadnie 
mu w ręce „Krynica” czyta tam, że 
Hromada patrzy w sirodę Mińska z 
sympaiją (chadecka „Krynica Bialo- 
ruska* mie lubi Jasnych deklaracyj) 
trafi do rąk „Sielanskaja Niwa* wiuzi 
coś innego: Hromada działa z pole- 
ceń Warszawy i broni tu u nas pel- 
skości. Uboiewać jedynie wzeba nad 
losem naszego chłopa tak starannie 
tumanionego przez każdą gazetkę, 
która szuka sobie żeru politycznego 
i ma kłamstwie, bladze i ciemnocie 
opiera swe nadzieje pozyskania 50- { 
bie zwolenników . 

dania się na to „co świat powie* 
oraz z odwagi cywilaej Tei. 

Niemal do karykaturalnošci za- 
grzebany w swych siudjach i drep- 
czący po deptaczku najbardziej po- 
wszedniego, drobnomieszczańskiego, 
aby nie powiedzieć kołuńskiego ży- 
cia, mąż kobiety o „wyższych aspi- 
racjach* a w każdym razie nudzącej 
się na Śmierć, duszącej się w atmos- 
ferze ciasnego „ogniska domowego" 
tudzież serdeczna, dobra do szpiku 
kości, cicha, zbożna ciotka Julja — 
dopełniali z piękną aktorską swadą 
główny węzeł mocno zadziergniętego 
dramatu. - 

Słowem: cała, bujaa wewngtrzna 
trešė „Heddy Gabler* drgała życiem 
na scenie Reduty, tworząc widowisko 
© wysokiem napięciu, pełne powagi i 
niezmiernie iateresujące. 

Nieco tylko za bardzo ególną in- 
terpretację rozwiekano, przesadzając 
w pauzach i interwalach. 

Oczywiście, że pozostać musiały... 
jakby w się wyrazić najdelikainiej?... 
właściwości symboliki Ibsena tylo- 
krotnie w jego sztukach rażące, pcha- 
jące się na zajwidoczniejsza miejsce, 
wstrząsające strukturą sztuki, których 
by się nie dopuścił tak znakomity 
pisarz dramatyczny, gdyby mu paasja 
symboliki nie araliżowała pióra, 
Żadne np. mroki, w które zatopiono 
nastrojowa akt ostatni, nie przysia- 
niły mocnego poikniącia się Ibsena - 
dramaturga, każącego Tei i Tesma- 
nowi natychmiast, jeszcze pod pia- 
runującem wrażeniem samobójstwa 

Wybory do Senatu francuskiego. 
PARYŻ, 10. l. PAT. Ostateczne wyniki wyborów w cela obsadzenia 

108 mandatów w Semacie są nastepujące: wybrano 67 dotychczasowych 
stnatorów oraz 41 nowych. Z poszczególnych partyj konserwatyści uzys- 
kali 3 mandaty oraz stracili — 1, republikanie uzyskaii 19, stracili—2, re- 
publikanie lewicowi uzyskali 19 — stracili 8, miezależni radykali 

radykali społeczni uzyskali 44 — stracili 6, 9 — stracili 1, 
uzyskali 

republikanie 
społeczni uzyskali 2 — stracił 2, socjaliści uzyskali 10 — stracili 8, ko- 
muniści uzyskali 2 — stracili 2. Milieraad przepadł w wyborach. 

Wa'ka była szczegóinie ostra w 
nownie wybrano tylko trzech senatorów, 

departamencie Sekwany, gdzie po- 
przyczem dwuch w trzeciem 

głosowaniu. Wśród nowowybranych znajdują się trzej socialiści, dwaj ko- 
muniści (socjalistes-comunistes), jeden socjalista niezależny i jeden spo- 
łeczny radykał. Trzej są deputowanymi, jeden prezesem rady generalnej. 

PARYŻ, 10. | PAT. Omawiejąc wyniki wyborów do senatu prasa 
wyraża zgodnie zapatrywanie, iż większość senacka, popierająca rząd Pa- 
incarego pozostała niezmieniona. Pomimo powstania nowej grupy senac- 
kiej socjalistów. Dzienniki umiarkowane zaznaczają, że przesunięcie na le- 
wo mogłoby być o wiele bardziej jaskrcrwe. Prasa podkreśla szereg faktów, 
mie mających precedensu, jak np: porażka b. prezydenta republiki Miile- 
randa, oraz stwierdzają, że departamenty Reński i Mozelski dały budujący 
przykład dyscypiiry patrjotycznej, przeprowadzając olbrzymią większością 
głosów kndydatów unji narodowej. 

Tworzenie gabinetu w Beriinie. 
BERLIN. 10—1t. Pat. Dzisiaj o godz. 11-ej przed południem podjęło 

obrady prezydjum parlamentarnej Śrakcji niemiecklej partji udowej, W o- 
bradach brał udział minister Streseman. Po ar Aria nie- 
mieckiej partji ludowej dr. Scholiz oraz dr. Curtius byli o godz. 2-ej 
konferencję z przewodniczącym frakcji niemiecko-narodowej hr, Westar- 
pem oraz van Lendeinerem-Wildau. na konferencji tej wymienione zosta- 
ły wzajemne poglądy co do wyników 
dr. Curtiusa. «Vossische Zig» 

próby uiworzenia gabinetu przez 
donosi, iż wydział wykonawczy partji 

socjal-demokratycznej zebrał się dzisiaj przed południem i obradował nad 
sytuacja polityczna. 

Epidemje grypy. 
BERLIN, 10—l. Pat. Prasa donosi: Dotychczas zanotowano w Ber- 

linie 5 wypadków śmierci na grypę. «Berliner Tageblatt» 
iż w ostatnich dniach epidemja grypy 
600 osób chorych umieszczonych zostało w szpitalach berlińskich, 

dowiaduje się, 
rozszerza się gwałtownie, Przeszła 

w 
południowych Niemczech epidemia przybiera coraz większe rozmiary. W 
Karisruhe prawie 1/3 pracowników handlowych i urzędarkow nie stawia 
się do pracy z powodu choroby, Szczególnie ostry przebieg ma grypa 
w południowej Badenji. Oceniają tam liczbę chorych na 40—50 tysiący 

Statki amerykańskie w Hankou. 
PARYŻ, 10 I. Pat. „Chicego Tribune" donosi z Szanghaju, że pięć 

osób. 

amerykańskich torpedowców przybyło 
przetriansportowania całej kolonji zagranicznej, liczącej około 40 

Wobec niemożności 
tysięcy 

do Hankou. 

osób, konsulaty zagraniezne zwróciły się z prośbą do odnośnych rządów 
© nadesłanie obrony wojskowej. 

VRC NSS RAZIE BODO KRD KI TROE ORAWSKA BETA KALE OOGIZ OWO PREZ 

Katastrofy kolejowe. 
WARSZAWA, 10—1. Pat. Dnia 8 stycznia e godz. 22 min. 

gdległości 4-ch kilometrów od stacji kutno nastąpiło zderzenie 
58 w 

pociągu 
oraz trzech parowozów, przyczemi dwa z tych parowozów zostały uszko- 
dzone, zaś brankart pociągu towarowego, platforma i dwa wagony rozbite 

W/skutek katastrofy z obsługi parowozów i pociągów zostało ran- 
nych 4 kolejarzy. Pociągi ratunkowe na miejsce katastrofy wyszły z Kuina 
i Łodzi. O godz. 7-ej min. 30 ruch normalny na tym odcinku zostal 
wznowiony. Tor uprzątnięty. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzą 
włądze dyrekcyjne. 

, WARSZAWA, 10—1. Pat. Dnia 9 stycznia na stacji Lubliniec o godz. 
20 miu. 55 wykoleił się parowóz oraz cztery wagony towarowe ladowa- 
ne rudą żelazną. Jeden z konduktorów obsługi pociągu został lekko ran- 
ny. Przerwa w ruchu pociągów towarowych trwała trzy godziny. Winę 
katastrofy ponosi zwrotniczy. 

  

RADJOSŁUCHACZE! 
Pam'ętsjcie, że najlepszy odbiór 

oset Nasa katodowe PHILIPS 
MINIWATT. Daso e о ane z 

ranicznych iammp katodowyc y. 

A K PHILIPS MINIWAIT 

otizgumaly Najwyższy żyplom Uzna- 
nia ma Pierwszej  Ogólnokrajowej 
Wystawie Radjowej w Warszawie. 

dajcie prospektów PHILIPSA od 
mi ekg tamp radjowych, 

W prospektach PHILIP 3A znajdziecie 
wskazówki, jak wybrać najbardziej 
odpowiednie lampki dia Waszego 

aparatu,   
  

W tych dniach 

otwarcie 

  

Baczność hafciarki! 
książka p. t. 

„Zbiór monogramów* 
Zawiera przeszło 600 waorėw natu- 
ralnej wielkoś i, od wikwintnych do 
najekromniejszych, jak również naukę 

wszysikich śołegów, 
Cena 5 zł. 

Wysyłamy tylko po'poprzedniem pcze- 
słamiu mależytości oraz "2 
koszta w na konto P. K. O. 

Tow. Wyd. «Bluszcz» Nr 13.555, 
Tow. %ydawnicze <Blisszcz», 
Warszawa, Krak, Przedm. 99, 
  

  

Restauracji 
Lekał grustownie odremeutowany i urządzony 2 

Kuchnia—Bufet—Piwnice 

Lóvberga zasiąść... do opracowywa- 
nia pozostałych po nim nota! Tak 
im pilno było — zaprodukować sym- 
bol łączenia się zę sobą obu natur 
altruistycznych, wyrzucających jakby 
za mawias egoizm i bezduszność 
oosobione w Heddzie. 

— Czy nie mogę być wam w 
czemkotwisk pomo.ną? — pyta. 

— Nie, nie—odpowiada Tesman. 
W riczem. 

Oczywiście rękopis książki, będą- 
cej owocem wspólnego trudu Lóv: 
berga i Tei, jak był tak pozostał 
symbolem—odzobinę w śwej prosto- 
cie maiwnym—ich duchowego dziecka. 
Ale pastwiąc się nad nim, nad foila- 
łem zapisanych kart, początkowo 
przerzucając je, a potem powoii mnąc 
je, wreszcie zatapiając w mie ręce 
kurczowo, i zaczynając szarpać, rwać... 
wielka artystka, Solska, wywołuje 
wstrząsające wrażenie grozy. 1 gdy 
niesie stos porwanych papierów do 
kominka i miota je w ogień, do- 
prawdy, niewięie braknie aby się mia- 
ło wrażenie asystowania przy doke- 
nywanem — zabójstwie. 

Straszna duchawo Hei4a Gabler 
wyrasta do jaskrawości jakiejś Lady 
Mscbeih i gdy odchodzi od komia- 
ka, prawie zdaje się, że ręce mia czer- 
wone... Oczywiście — refleks to ognia 
unicestwiającego tylko papier sze- 
leszczący i obracający Się w popió.ł 

Jesi jeszcze jeden moment  wiei- 
kiej gry aktorskiej: rozmowa Hoaddy 
i Lóvoerga, gdy ona pod pozorem 
pokazywania mu albumu z widoka- 

zaopatrzone obficie. 

    

mi Szwajcarji, szybko z nim rozma- 
wia półgłosem kiedy mąż może lada 
chwila wejść z sąsiedniego pokoju. 
W tej kunsztownej rozmowię ma 
Solska, przyznać trzeba, parinera, da- 
skonale doirzymującego jej kroku, 

Przedstawienie z wieiką przygo- 
towane starannością było tem cie- 
kawsze, że dyrekcja R-duty pokusiia 
się o wys'awienie „Heddy Gabier* 
(zagrane po raz pierwszy w 1891 r.) 
nie w realistycznych dekoracjach, tecz 
w na poły dragerjowych a właściwie 
cełkiema fantastycznych. Reduta—jak 
wiadomo—kie może sabie pozwolić, 
w dzisiejszych ciężkich czasach. na 
przepych wystawy realistycznej, a de- 
koracyjnej tendety nie zniosłaby. Prze- 
to wystawia w kołarach i sześcianach 
nawet sztuki romantycznego repertu- 
aru, Trzeba się z tem nolens-volens 
pogodzić. Chcąc wogóle mięć w Re- 
ducie t. zw. wielki repertuar. Atoli 
co do osiągnięcia «Heddy Gabier» 
wystawa realistyczna byla do asią- 
gnięcia możliwą; można było zdobyć 
się na salon pańtiwa Tesmanów raz 
zaaranżowany według gestu pana 
Jórgena, drugi raz według upodoba- 
nia pani Heddy. Trudności nie bylo, 

Mise-en-scene, którą rozmyślnie 
zastosowane, podniosła uasirój zgól- 
wy sziuki; grzeniosła lą głębiej w — 
symbeliczność, Oparla ją o rzeczy- 
wistość tyle tyka ile poirzęba dlate. 
ga aby rosła, rosła, rosła w świać 
idei. Nic Ściłe się Z pewnością Ibse- 
mowi o palących się trójkątowych 
świecznikach w salonie zreformowa- 

Zakład prowadzony przez najwybiłniejsze sily fachowe. 
Kwartet koncertowy podczas obiadów i kolacji. 

Z SĄDÓW. 
Owoce pracy posła Szapiela. 

W kcńcu 1924 roku na terenie 
pow. Święciańskiego zorganizowany 
został spisek, który istniał początko- 
wo w łonie oddziału święciański 
Zw. polskich stronnictw ludowyć 
„ Wyzwolenia*, „Jedności Ludowej”. 
Po pzwaym czasie spisek ten działał 
19% jako samodzisiny organ pod 
nazwą „Niezależna Partja Chiłopska— 
oddział w Šwiecianach“, 

Za cel swojej działalności obrano 
obalenie istniejącego w Polsce ustro- 
ju i oderwanie części terytorjum na 
korzyść Sowietów. 

Kierował tą akcją poseł Szapiel, 
mając do pomocy RADŁO Dyonize- 
go Paszkowskiego b. naczelnika IV 
rejonu milicji sowieckiej podczas oku- 
pacji w 1920 roku. 

Zorganizowano zbrojne oddziały 
które ėwiczyly się w lasach okoła 
wsi Medyniszki. Bibuła komunistycz- 
na madsyłana była z Warszawy pacz- 
kami zaopairzonemi w fałszywe opa- 
kowanmie ficmy „Rubpoł”. 

Przygotowano powstanie, Z rozpe- 
rządzenia posła Szapiela wysyłano za* 
ufanych ludzi do Rosji do szkoly 
Specjalnej.  Transportowaniem tych 
ludzi przez granicę jzarządzał niejakiś 
Malta znający doskonale teren po- 
graniczny. 

Policja polityczna wpadła na trop 
tej organizacji i zebrawszy konkretny 
materjał zarządziła rewizje i areszty. 
Podczas rewizji u Qaszczenki znale- 
ziono między inuemi kompromitujące- 
mi dokumentami i zaświadczemie wy- 
dane Teodorowi Koleśnikowu, w któ” 
rem powiedziane bylo, že K. jest 
członkiem NPCh. Koleśnikow znany 
był jako członek bandy, która doko- 
nała napadu ma rodzinę Senków we 
wsi Sierody gm. Kobylnickiej. Senk 
wówczas zosiał zabity. Aresztowany i 
osadzony w areszcie Kołeśnikow zdó- 
łał zbiedz i ukrywał się długi czas, 
poczem we wsi Koczaniszki gm. Byn- 
tupskiej zabity został przez poticję 
podczas pościgu. 

Sędzia ślędcry prowadzący tę spra: 
wę prosił o zezwolenie na postawie<““ 
nie w stan oskarżenia posła Szapiela. 

Podanie io przesłane fzostało do 
Sejmu, kiórzy jednak dotychczas de- 
cyzji w tej sprawie nie ; owziął. 

Dokonano w tym czasie aresztow. 
Wszyscy posziakowani zostali mięci 
proc Maracza, który uciekł deg Rosji. 
Dopiero w marcu 1926 roku powrócił 
i matychmiast został ujęty. 

% dniu wczorajszym na wokar 
dzie sądu okięzgowego znalazła Się 
sprawa oskarżcmych o udział w po- 
wyższej organizacji. Ogó!em 23 osoby. 

Edward Borejko zmarł wobec Czė+ 
go postępowaniessądowe w stosunku 
do niego została umorzone. 

Dwóch, a mianowicie R. Kostecki 
i]. Wołochowicz nie stawili się do 
sądu. Pozostali zasiedii ua ławie 
oskarżonych. Główne figury: W. Ma- 
racz, D. Paszkowski, K, „Kozłowski, 
F. Nalewajko, K. Malia i N. Ga- 
szczenko odpowiadają z więzienia, 
pozostali z woinej stopy. 

Do sprawy powołano 12 świad- 
ków oskarżenia i przeszło 30 obrony. 
«iłku świadsów nie stawiło się. Sąd 
pod przewodnictwem w.-prezesa Ow- 
siaako postanowił sprawę rozpozna- 
wać przy drzwiach zamkniętych. 

Przesłuchiwanie świadków zacią- _ 
gaęło się do późna w noc, wobec 
iege przewodniczący przerwał roz- 
prawę Dalszy ciąg i wzrok jutro. 

* 

BRISTOL 
grzepychem. 
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mym przez panią łledcę. Te żarzące $ 
się mistycznie trójkąty! Ta Ściana z 
ciężkich, ciemnozielonych  draperyj 
aksami nych (z wycięciem w głębi, 
przez kióre widać sąsiedni pokój, 4 
jak „stoi* wyraźnie w informacjach 
Ibsena): te wiszące na owej ścianie 
długie, witrażowe dwa obrazy... Ten 
„Erikonig“ zagrany  furioso przez 
Hedcę w przyległym pokoju zamiast 
wzięcia przez nią paru akordów (jak 
się ów moment zazwyczaj inscenis 
zuje)... 

Wszystko to Są «ujuanse», po- 
mysly i dotknięcia teżyserskie—Sste- 
tyczne i celowe. Z tego rodzaju po- 
traktowaniem właśnie „Hęddy Gabier* 
Ibsena, bez zastrzeżeń zgodzić się. 
można. Owszem, Stworzyła się— 
zabrnięcia w dziwaczuość —atmosferę 
dia sziuki stosowną, odświeżającą, a 
nawet do pewnego stopnia komeniu- 
jacą jej założenie. 2 

Może ież włąśnie dzięki nieswoj4 щ 
skości wystas y,—a niezawcdniz dsię- 
ki ogónsmu wysokiemu poziomowi 
gry aktorskiej bardzo, jak wiciać, p/- 
čowicie przestudjowanej sprecyzowa- 
nej—wcalę liczaię zebrana publicz- 
ność wysłuchała sztuki z niesłabną. 
esm zajęciem. Wolno wyrazić się, że 
był to w bieżącym sezonie pietwszy, 
tak ze wszech miar, pomyślny wie- 
czór teatralny na Pohuiance. 

аа 
Gz. Jankowski. 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Projekt likwidacji mo- 
ratorjum weksiowego. 

W jednym z estatnich numerów 
pisma «Premysł i Handel» wydawa- 
mego przez cztery ministerstwa, p. 
„.dolf Peretz umieścił artykuł, w kió- 
Tym wykazuje konieczność wyjścia 
w najkrótszym czasie z moratorjum 
wekslowego, trwającego choć vod od- 
miennemi formami, od początku woj- 
ny. 

7 Autor przypomina, że wieloletnie 
meoratorja mają swą histarjię w Pol- 
scę Kongresowej. W 1810 reku bo- 
wiem, książe warszawski zadekreto- 
wał moratorjum dla wierzytelności 
hypotecznych, opartych na majątkach 
ziemskich; ulga ta trwała od 1825 
roku, gdy założono Towarzystwo 
Kredytowe Ziemskie, celem spłace- 
nia wierzycieli hypotecznych, przy- 
musowo w Listach Zastawowych te- 
go Towarzystwa. 

Przechodząc do moratorjum dla 
weksii wydanego przez rząd rosyjski 
ł sierpnia 1914, autur stwierdza, że 
Niemcy, po zajęciu terytorjum  daw- 
miej rosyjskiego, znieśli wprawdzie 
soratorjum weksiowe, aby adzyskać 
mależności swych obywateli, z drugiej 
ednak strony uchylono przepisy Ko- 
dsksu Handlowego © obowiązkowym 
proteście weksii registr. w tzrminach 
prekluzyjnych. tnnemi słowy: posia- 
dacz weksłu mie jest Óbowiązany za- 
protestować weksiu przedwojennego 
w terminie płatności, albo, zarządziw- 
Szy protest, nie jest obowiązany w 
terminie 14-dniowym zaskarżyć takie- 
go weksiu. Zarówno protestować jak 
skarżyć może wówczas, gdy uzna te 
dla siebie za wygodne, nie tracąc 
prawa do regresu. jest to więc mo- 
fatorjum dla wierzyciel, a nie dla 
dłużników, którzy mogą być w kaž- 

dej chwili pozywani. Od 1915 roku 
ACZY te stale prolongowane były 

zez rządy polskie, ostatnie przedłu- 
żenie rozciąga się do 30 czerwca 
1927. Wszakże trzeba z tem raz skoń- 
<zyć, bo weksel—w przeciwstawięniu 
Go wina—im dłużej leży, tem więcej 
się psuje. Autor projektuje więc co 
następuje: 

Po skończenie morat jum (30 
_ czerwca r. b) zostaje ona uchylone. 
У. ‚ Posiadaczom weksli płatnych w by- 

łem Królestwie Polskiem, za  wzłą- 
czeniem powiatów adstąpionych Lite 
wię i włączeniem ziem wschodnich 
de Pałski przyłączonych, zostanie się 
termin trzymiesięczny do a FASSA 
wania tych weksli w Urzędzie Likwi- 
dacyjnym w Warszawie oraz—w- lz 
bach Skarbowych, co zastępuje pre- 

„test. Opłata po 10 groszy od wek- 
sin do tysiąca rubli, wyżej jedna 
dziesiąta od tysiąca (licząc 1 rubel 2 

"_ zł, 66-gr.). 
„. W terminie ustaić się ma'qrym 

* lecz niezby: długim mp. miesięcznym 
nieza łacone w.ksle zaskarżone być 

winny do specjalnych Sąców roz- 
s jemczych złożonych z kupców. W 
miastach w których istnieją giełdy, 
Sądy tekie już isinieją i są dobrze 
obsadzone; w Warszawie np. Sądy 
rozjemcze Gisłdy pieniężnej i zbożo- 
wej liczą razem 50 członków z któ- 
rych możnaby utworzyć ekolo 17 
kompieiów sądowych; sprawy więc 
byłyby szybko decydowane na zasa- 
dach Sądów polubownych & j. bez- 

Apelacyjnie, sędziowie kupcy jako do- 
drze ze stosunkami obezuani, mo- 
gliby słuszne przyznawać spłaty ra- 
tami lub zmniejszać pretensje. 

Wpis minimalny, byłeby tylko 
pokryć koszty kancelaryjne, możliwie 
skromne. 

Co do wekałi rosyjskich będą- 
cych w porifelu firm kongresowych, 
powinny być traktowane cdrębnie, 
Mianowicie: byłoby  niesprawiecliwe 

„ žadač od żyrantów aby panieśli calą 
strarę wynikającą z powodu  jenera!- 
nego bankructwa wystawców. Z bol- 
szęwizacją przemysłu i handiu nikt 
iiczyć się nie tnógi; jeżeli zaś taki 
kataklizm nasiącił, zaliczyć ge irze- 
ba do wypadków, siły wyższej we- 
bec której normalne ustawy obowią- 

"zmywać nie mogą. Autor projektuje 
więc, aby żyranci płacili za swój pad- 
pis połowę stawki ustanowionej w 
rozporzadzeniu  majowem 1924 r. 

"Czyli 5 grac. i Odsetki (razem ako- 
ło 71 pół od sta) tylko za swoje 
Żyro; które w ten sposób się uma- 
rza; wekse! pozostaje w rękach oata- 

- tniego posiadacza. 
| Co się tyczy weksli polskich dłu: 

„ śmików wceksiowych z miejscem pla- 
'. ności w Polsce, które znajduje się 

w Rosji, autor przemawia zA zasto- 
Sowanie do nich artykulu 99 nowej 
ustawy wekslowej,  przewidującegu 
zagubienie wzksiu i stanowiącego 0 
procedurze w tych razach stosować 

* się mającej. 
° Idzie (u szczególnie o weksle hy- 
poteczne. 

| Oto wytyczne projekty p. Adolfa 
za Perelzą, kióre powinny być przed- 

mioiem wszechstronnej dyskusji, aby 
aw wyjść z chaosu demeorali- 

ącepo ważną gałęź życia gospo- 
darczego. Bo: >. 

INFORMACJE. 
Stosunki Polski z Z. S. S, R. 

Radca handiowy Rzeczypospalitej y zypospałlitej w Moskwie p. inż. Józef Ziebicki w 
wywiadzie udzielonym przedstawicie- 

padł: 

łowi „Epski* eświadczył między ix- 
nemi: 

«Z całą stamowcześcią stwierdzić 
trzeba, iż stosunki sowieckie wod 
każdym  wzgłędem  mormują się. 
Stan gospodarczy kraju polepsza Się. 

Dla rozwcju stosunków ekono- 
micznych z Rosją trzeba przedewszy- 
stkiem wiedzieć eo się tam dzieje, a 
przestać opierać się ma sensacyjnych 
wieściach,  rozpowszechnianych © 
Rosji. Trseca dobrze zdać sobie 
sprawę z tego, na czem pulega ne- 
wy układ spoleczny i państwowy 
Z. S. S. R, żeby w ramach iega 
układu stworzyć warunki dia wymia- 
ny towarowej i współpracy sąsiedz- 
kiej w tych innych dziedzinach, kió- 
re mogą inter sować oba państwa. 

Nie wątsię, że wkrótce do spele- 
czeństwa polskiege dotrą wieści © 
rzeczywisiej Sytuacji gospodarczej i 
społecznej w Rosji. 

Rozwój stosunków ekonomicznych 
polsko-sowieckich, tak pożądany dla 
stron obu, musimy oprzeć na znajo- 
mości obecnej Rosji, jeł ideałów, żel 
taktyki, etapów i jej rozwoju». 

Zjazd kupców i przemysłow- 
ców drzewnych, 

Celem ustalenia i Gopracowania 
programu spółdziałania rządu z prze- 
mysłowcami i kupcami drzewnymi, w 
dniach 12, 13 i 14 bm. ma obrado- 
wać w Warszawie ogólnopaństwowy 
zjazd przemysłowców i kugców drzew- 
nych. 

Obrady plenarne zjazdu odbywać 
się będą w siedzibie ministerstwa 
przemysłu i handłu, a poprzedzi je 
obszerue przemówienie ministra prze- 
mysłu i handlu inż. Kwiatkowskiego, 
który przedstawi stanowisko i pro- 
gram rzącu w sprawie wszystkich 
ważniejszych zagadnień, dotyczących 
przemysłu i handlu drzewaego, szcze- 
gólniej eksportu. 

Zjazd następnie będzie obradować 
w pięciu sekcjach: ogoluo-organiza“ 
cyjnej, przemysłowej, handlowej, tran- 
sportowej i gdańskiej. Na pierwszem 
zebraniu plenarnem wygłoszony bg 
dzie jedea tylko referat: «o wewnętrz- 
nej konsoiidacji przemysła i handlu 
drzewnego» Natomiast na zebrawiach 
sekcyjnych wygłoszone będą referaty 
szczegółowe, dotyczące nas ępujących 
zagadnień: współpraca _ związków 
drzewnych z rządem, projekt uiwo- 
rzenia izby Drzewnej, sprawa orga- 
nizacjj zakupu w lasach, dostawy 
rządowe, ochrona lasów, kredyty, za- 
gadnienia trańnsporiu iądowego, rzecz- 
nego i morskiego, ustalenie poiskiego 
sztandartu «rzewnego, — uzgodnienie 
międzynaredowego obrotu drzewem, 
giełdy órzewne, haadel wewnęirzny, 
normalizacja produkcji, Świadczenia 
socjalne, danina lasowa, podatki, po- 
lityka celna i traktatowa. 

Jak widać z tego zestawienia—pro- 
gram zjazdu obejmuje wszystkie za- 
gadmiewia w iej dziedzinie i należy 
Się spodziewać, że zjezd istotnie przy* 
czyni się da podniesienia dej gałęzi 
produkcji i uporządkowania haadiu. 

Przechowywanie weksii in 
blanco. 

Weksie bez wymienienia kwety można 
wedle nowej ustawy wystawiać na biankie- 
cie dowclnie opłaconym. wydawanie, przyj- 
mowanie i przechowywanie weksii in bian- 
co na blankiecie choćby 20-groszowej war- 
tości — nie jest zavazene i nie pociąga za 
sobą kary konirawencyjnej. 

Natomiast o ile posiadacz takiego we- 
ksią wypisze na nim kwotę wyższą od tej, 
kióra odpowiada widniejącej na wekslu 
opłacie — zapł ci 25-cio kroimą podwyżkę 
stemniową w stosunku do różnicy opłaty. 

Kto przewiduje konieczność wypisania 
kwoty wyższej od tej, której już odpowiada 
uiszczona na weksiu opłata, nie powinien 
tak opłaconego weksla mrzyjąć, ze względu 
na możliwość zapłącenia kary kontrawen- 
cyjnej — zażądać wystawienia wetsiu na 
biankiecie opłaconym stempiem  30-złoto- 
wym. Posiadacz bowiem tak apłaconego 
weksla może, nie narażając się na karę do- 
płacić przed wpisaniem kwcty w urzędzie 
skarbowym opłatę, uzupełniającą do wyso- 
kości należnej siempiowej odpowiadającej 
kwocie wekslowej, którą zamierza wypisać— 
poczem może umieścić na weksiu należną 
kwotę. ; 

W;ykupywanie vatentów. 14 ulgo- 
wych dni bez kar. 

Władze skarbowe rozpoczęły już skoję 
kontrolną wobec przedsiębiorstw przemysła- 
wych i handlowych, zobowiązanych do wy- 
kupywania patentów i świadectw przemy- 
słowych, 

Cały szereg przedsiębiorstw nie wyku- | 
puje pa'entów, pomimo upływu termin 
w dn. 31 grudnia ub. r, który jak wiado- 
mo, nie zośtał przedłużony. Okazuje się 
bowiem, że w myśl odnośnych rczporzą- 
dzeń ministerjalnych, każde  przed:iębior- 
stwo może przez 14 dni nio wykupywać 
świadectwa, a o ile w tym terminie de da- 
nego przeds'ębiorstwa nie zdąży przybyć 
urzędnik kontroli A. — przedsiębior 
stwo to żadnej kary nie płac! 1 może je- 
szcze w normalnym trybie Świadectwo bez 
dopłat wykupić. W razie natomiast, o ile 
w okresie po 1 stycznia przybędzie do da- 
nej firmy kontroler i stwierdzi brak pateu- 
tu — przedsiębiorstwo to płaci karę i zua- 
cznie podwyższoną stawię za Świadectwo 
przemysłowe. 

Obniżenie stopy dyskontowej 
w bankach państwowych. 
P. Minister skarbu zwrócił się do pre- 

zesów banków państwowych o obniżenie 
stopy procentowej, pobieranej przez ie-ban- 
ki przy udzielaniu kredytów. 

Zgodnie z tem stopa procentowa ban- 
ków państwowych obniżoną zostanie z 13 
ma 12 proc. w stosunku rocznym. Odpowied- 
nio obniż ne zostaną stawki procentowe od 
innych rodzajów kredyiów. 

Nowa taryfa towarowa. 

Z dmiem 1 stycznia 1927 r. weszło w 
życie newe wydanie taryty towarowej, obo- 
wiąsującej na polskich kolejach psństwo- 

wych normalnotorowych. 
Taryfa ta zawiera wszystkie usupełnie- 

mia i zmiany, jakie zaszły w ciągu roku 
ubiegłego. 

zzemplarze taryfy mabywać można w 
poszczególnych dzrekcjach kolejowych. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (i) Przerachowanie i kon- 

wersja pożyczek państwowych. 
Ministersiwe Skarbu wydała rozpo- 
rządzenie © przerachowaniu i kon- 
wersji pażyczek państwowych z lat 
1918—20. 

Rozsorządzenie te uprawnia do 
wyższego przerachowania wspomnia- 
nych walorów. 

W tym celit osoby zainieresowa- 
ne winny wnieść podanie do 25/ 
1927 r. do urzędu pożyczek pań- 
stwowych w Warszawie. 

Do podania należy załączyć, urócz 
asygnaty skarbowej z roku 1018 Iub 
obigacji względnie Świadectwa pa- 
życzki z 1920, także dowód nabycia 
wraz ze wskazanism dokładnego ter- 
maicu zapłaty za nie. 

Asygnacje i obligacje będą skon- 
wertowans na obligacje sji drugiej, 
5-cio proc. pożyczki konwersji opie- 
wającej na złote w złacie. 

— (x) Ożywienie w handłu 
drzewnym. Wobec dużych zamó- 
wien na drzewo, jakie ostatnio po- 
czyniły większe przedsiębiorstwa an- 
gielskie w Polsce, w handiu drzew- 
nym daje się zauważyć coraz większe 
ożywienie, 

Ostatnia sziipry angielskie, które 
detąd były materjałem najwięcej o- 
płacainym—spadły w cenie dość 
znacznie, a to z powedu braku za- 
potrzebowania. Natomiast podniosły 
się ostatnio ceny na budulec, słucy 
telegraficzne i drzewo measztowe, na 
które największe zapotrzebowania 
nadchodzą z Angiji. 

— (o) Zmniejszenie ilośc! wy- 
kupionych świadeciw przemy: 
słowych. Według prowizory<znych 
obiicz ń w roku bieżącym ilość wy 
kupiomych świadectw przemysłowych 
jest znacznie mniejszą niż w roku u: 
biegłym. Ostatecznie jeszcze trudna 
us'alić dokładaie ilość wykupionych 
na rek bieżący Świadectw przemy- 
słowych, ponieważ wiele przedsię 
bierstw nabywa jeszcze świadectwa, 
korzystając z pozostałych kilku dni 
do wykupu patentu bez kary. 

— Prawo sprzedaży znaczków stetm- 
Pa oraz biankietów wekslowych. 

dniem 1 stycznia r. b., prawo sp'ze- 
daży znaczków stemplowych oraz blankie- 
tów mają jedynie kasy skarbowe oraz tak 
zwani sdystrybutorzy znaków stempliowych». 

Dystrybutorami są sklepy tytoniowe, 
na które urząd skarbowy nało:ył obowiązek 
prowadzenia sprzedaży zn. ków stemplowych, 
lub których właściciele cświsdczyli urzędo- 
wi skarbowemu, że zamierzają znaki stem- 
plowe sprzedawać i otrzymali od urzędu 
Skarbowego stwierdzenie tego oświadczenia, 
oraz 2) osoby, którym urząd skarbowy udzie- 
lił zezwolenia na sprzedaż. 

Dystrybutor zaopatrzyć się może w zna- 
ki stemplowe w tej kasie ska:bowej, w któ- 
rej okięgu wykonywa sprzedaż. Jeżeli w 
danej miejscowości dwie lub więc:j kas 
Skarbowych wydsją zn:ki stemplowe, to 
urząd skarbowy wskazuje dysirybutorowi 
jedną z nich. Kasa skaroowa wydaje dystry- 
butorowi znaki stemplowe za gotówkę, = 
potrąceniu prowizji w wysokości 3 proc. 
tys Celu dystrybutor powinien złożyć kasie 
skarbowej zamówienie sporządzone na Spe- 
cjalnym formularzu, które wydaje bezgłatnie 
kasa skarbowa. 

W razie jednoczesnego poboru dwóch 
lub trzech rodzajów znaków stemplowych 
(znaczków stemplowych, bienkietów weksli 
trasowanych, bla: kietów weksli własnych), 
należy Co do każdego rodzaju sporządzać 
osobne zamówienie. 

Jeżeli zamówienie składa dystrybutor, 
który jest nieznay właściwemu funkcjonar- 
juszowi kasy skarbowej lub osoba przez dy- 
strybutora wysłana to należy mieć przy so- 
bie dla oxazania na żądanie Urzędu <zawia- 
domienie» urzędu skaroowego 0 decyzji w 
sprawie obowiązkowej sprzedaży znączków 
stem plowych, 

naczki stempiowe oraz blankiety wek- 
slowe nie mogą być sprzedawane po cenie 
wyższej od kwoty opłaty stemplowej, wy- 
rażonej w znażu stemplowy:n. 

Ci którzy sprzedawać je bęią po cenie 
wyższej, ulegną ksrze pieniężnej. Osobom, 
którym urząd skarbowy nie udzielił zezwo- 
lenia, nie wolne się trudnić sprzedażą zna- 
ków stemplowych pod groźbą wysokiej kary 
pieniężnej. 

mEŁDA WARSZAWSKA 
10 stycznia 19%%7 v. 
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лл Spyra. Ż wew. 
Dosazy 4,98 9,00 8,96 

Beigja 125,525 125 84 125,21 
Pomiasajs 30100 — 361 90 260,10 
Lonis 43.77 43,88 43.66 

rz e NACZ 8.38 
‚ 35,82 35,64 

: 26.72 26,78 _ 26,66 
Swen arją 1745 17448 17362 
Wiedeń 127.13 127.45 126.81 
Włochy 39.35 3945 | 3025 

Bamiery Procentowe 
8 proc. požyczka konw. 97.00 —  — 
Pk vokų AGIKTGWS 7879 7900 — 
Pożyczka žoisiows 9350 03.93 — 
b m, ponycz koww, 4700 4725 47.25 
45 proc. listy zaei. 

złemstie złotówe 3935 39,75 39.50 
5 poc warsz. złotowe 4690 — — 
4.5 proc. warsz. złotowe 43.2 43.10 
8 proc, warsz. 55.50 i 

GiELDA WiLENSKA, 
Wiino, dnia 10 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St, Zjedn, — 8,97*/* — 8,97 
Czeki i wpłaty. 

Londyn — 4381 43.78 43:79 
Złoto. 

Rubie 4,74 — 4,73% 
Papiery Państwowe. 

8% L. Z. Pań B. Roln. zł, 100 w/zł. 
138,93 — (80 proc.) 

Listy zastawae. 

Wi.B. Z. zł, 100—3270 plac, 3240 
8/ dol. Wil. B. Ziemski — 7,25 

Nauka religji katolickiej w szkołach. 
Nowe rozporządzenie 

W ostatnim numerze Dziennika 
Ustaw, jaki się ukazał w dniu 8 bm., 
ogłoszone zastało rozporządzenie 
ministerstwa W. R. i O. P., dotyczą- 
ce nauki religii katolickiej w szko- 
łach. Zgodnie z art. 120 ustawy 
konstytucyj.ej i art. 13 konkordatu 
pomiędzy Stęlicą Apostolską a Rzecz. 
pospolitą Polską, nauka religii kata- 
lickiejj w myśl tego rozporządzenia, 
jest obowiązkową dla uczniów kato- 
Jlików we wszystkich szkołach (z wy- 
jatkiem wyższych) państwowych, pu- 
blicznych i samorządowych, oraz w 
szkelach prywatnych, korzystających 
z zasiłków państwowych lub samo- 
rządowych, albo posiadających prawa 
szkół państwowych lub publicznych. 
Obowiązek władz szkolnych  dostar- 
czenia nauczycieli religji istnieje, gdy 
liczba dzieci katolickich w _ szkole 
wynosi conajmniej 12 Gdy ilość 
dzieci liczby tej nie osiąga, dzieci te 
będą łączone z dziećmi szkół sąsia- 
dujących, Gdyby i to nie było moż- 
łiwe, inspektor szkoły lub dyrektor 
szkoły zwróci się do miejscowego 
duszpasterza, lub, za porozumieniem 
się z ordynarjuszem, do osoby šwiec- 

Ministra Oświecenia. 

kiej, o podjęcie się nauczania religji 
bez wynagrodzenia. llość godzin i 
plan nauki religii katolickiej ustala mi- 
nister W. R. i O.P. w porozumie- 
niu z kompeteninemi władzami ko- 
ścielnemi. Praktyki. religijne młodzie: 
ży szkolnej katolickiej należą do ca- 
łości nauczania i wychowania religij- 
nego. Młodzież szkolna jesi obowią- 
zana brać w nich udział, Praktyki te 
są normowane przez władze duchow- 
ne w porozumieniu z ministrem i 
wprowadzane w czyn przez władze 
szkolne. Obowiązujące praktyki reli- 
gijne cą następujące: a) w niedziele 
i święta oraz ma początku i w końcu 
roku gszkoltego wspó. ne nabożeństwo 
z egzortą, b) co rok wspólne trzy« 
dniowe rekolekcj:, ce) trzy razy do 
roku (po rekolekcjach, na początku 
iw końcu roku szkolnego) wspólna 
spowiedź i komunia święta dia mło- 
dzieży, c) współna modlitwa przed 
lekcjami i po lekcjach, przepisana 
przez właściwą władzę kościelną, a 
wprowadzona przez władze szkolne. 

Rozporządzenie weszło w życie & 
dniem ogłoszenia. 

Echa nadużyć na stacjach towarowych Warszawa — 
Wilno. 2 

„ W ubieglym miesiącu władze ko- 
lejowe wykryły na dworcu towaro- 
wym „Warszawa— Wileńska pewne na- 
dużycia. Nici jej sięgały Wilna. Tu 
aresztowano niejakiego Mojżesza Kap- 
łana, który z ramienia warszawskiej 
firmy ekspedycyjnej M. Buchaiter 
działał na terenie Wilna. 

Podczas uresztowania Kapłana 
znaleziono notesik, gdzie skrupu- 
latnie wypisane były nazwiska fun- 

kcjunarjuszy węzła wileńskiego Z 
adnotacjami ile komu i za co zapła- 
cono. 

Wszystkich zamięszanych do tej 
afery aresztowano i dopiero onegdaj 
na mocy decyzji sędziego śledczego 
zostali oni wypuszczeni na wolność 

Obecnie prowadzone jest dalsze 
dochodzenie w tej sprawie, po ukoń- 
czeniu którego Sprawa przekazana 
zostanie sądowi. 

Zamknięcie spelunki gry haząrdowej. 
Niedawno, bo jeszcze w dniu 22 

grudnia ub. r. Komisarjat Rządu na 
m. Wilno zezwolił na otwarcie rze- 
komo sportowo-gimnastycznego to- 
warzystwa „Sparta“. Lokal towarzy- 
stwa otworzono przy ul. Królewskiej 
Nr. 5, gdzie członkowie schodziii się 
„uprawiania sportu”, aie, jak się niee 
bawem okazalu, gry hazardowej. Ма 
trop szulerni wpadł urząd ślędczy. 

Mimo niezwykłych środków osiroż- 
ności przedsiębranych przez gospo- 
darzy klubu i członków zarządu, po- 
licja zdołała jednakże po parokrote 
nych niepomyślnych wizytach nakryć 
szulerów na gorącym uczynku. Jak 
stwierdzono na wychodzącym na ul. 
Królewską balkonie, stale w czasie 
gry umieszczśno „posterunek*, nie- 

zwłocznie zawiadamiający o zbliżaniu 
się policji. Jednocześnie drzwi zao- 
patrzono w liczne dzwonki alarmowe, 
czyniąc wejście policji wprost niemo- 
żliwem. 

Przeszkodami nie zraził się urząd 
śledczy i pewnej nocy w sposób nie- 
zwykle sprytny wywiadowcy urzędu 
obezwładniii „posterunek* na balko- 
nie i wkroczyli do spelunki. W loka- 
lu zastano około 10 zawodowych 
szulerów i sporo ofiar szulerni. Jeć- 
nocześnie skonfiskowano w znaczniej- 
szej ilości karty. Powiadomiony o 
grze hazardowej p. Komisarz Rządu 
w dniu wczorajszym palecił zam- 
knąć Tow. Sparta, a zarząd pociąg: 
nąć do odpowiedziainości. 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji przemek 
dunkowej. 

Do I Komisariatu, właściciele lub rząd- 
cy domów przy ul. Nowożródzka 3, 8, 10 
Makowa 1), 12, 14 1 18. Kwaszelna 5 (czyli 
zeroka 6) i 23. 
"Do Ii Komiearjatu, ul.: Suaocz Nr 29. 

Do III Komisarjatu ui.: Mostowa Nr 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Wileńska Nr 39, 
41, 43, 55, 47. " 

Do IV Komisarjatu, ui.: wieš Boliupie 
Nr 2, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 20, 

  

22, 24, 28, 32. 
Deo W Komisariatu, ul. Nowozrojzka 

94, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 
118, 20, aż do rzeźni miejsviej. Dynabur- 
ska 19, 40, 42, 44, 48, 45-a, 50, 52, 

Do VI Komisarjatu, ul: Antokolsza 
122, 1 4, 126, 1:8, 128 b, 130, 130 a. Anto- 
kojska Brzegowa Przystań Wioślarska, 3-b, 
59.11, 19715. & 
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KRONIKA 
NIEDZIELA 
ff Dzis 

Honoraty P. 
Jutro 

Arkadjusza. 

URZĘDOWA 
— (t) Major Stefan Kirtiklis 

objął urzędowanie. Major Stefan 
Kirtiklis, mianowany ma stanowisko 
naczelnika wydziału bezpieczeńsiwa 
w ojewództwa wileńskiego objął w 
dniu wczorajszym urzędowanie. 

Dotychczasowo pełniący obowią- 
zki nacz. wydz. bezpieczeństwa radca 
wojewódzki p. Rakowski, odszedł na 
poprzednie stanowisko. W związku 
z tem nastąpią prawdopodobnie w 
Urzędzie Wojewódzkim pewąe nie- 
znaczne przesunięcia personalne. 

Major Kirtiklis urzęduje w ubra- 
niu cywiinem. ' 

— (i) Ostrożnie z wystawą w 
Rzymie. Ministerstwo Przemysłu i 
Handlu nadesłało dę Urzędu Woje- 
wódzkiego pismo, w którym zazna- 
cza, że w Związku z często powta* 
rzającem się zgłaszaniem się do kup- 
ców i przemysłowców pseudo ager- 
tów Komiietu wystawy w Rzymie, 
którzy mamawiają kup.ów do wzięcia 
udziału w wystawie, obiecując wyro- 
bienie medali i dyplomów, nadeszło 
z biura prasowego włoskiego prezy- 
djum ministrów ostrzeżenie. 

Biuro prasowe zaznacza w piśmie 
swem, że podobna propozycje robio- 
ni są przez aferzystów różnego au“ 
toramentu celem zdobycia zadatków 
i eksponatów ma wystawy. 

SZKOLNA. 
— (w) Egzamina w jęryku heb" 

rajskim. Jak się dowiadujemy, Mi: 
misterstwo Oświaty,  uwzgłędniając 
prośbę miejscowego mauczycielstwa 
żydowskiego, zgodziło się na doko- 
manie w hebrajskiem seminarjum ваце 
czycielskiem w Wilnie egzaminów da- 
datkowych w języku hebrajskim. 
Egzamina te odbędą się w końcu 
Stycznia z udziałem przedstawiciela 
Miaisterstwa Oświaty. 

Wst. m, sg, 7 mi 48 

15 m. 46 Zach, Ti. 9 Za 

— Kursy gospodarsswa wiejskiego. 
Dnia 17 bm. rozpoczyna się w Wilnie przy 
ulicy Zaw:lnej Nr 5 w szlach pracowni 
Przyrodniczej 6-tygodniowy kurs Gospo- 
darstwa Wiejskiego dla inteligencji i niż- 
szych warstw rolniczych. z 

Wykłady dla udogodnienia słuchaczom 
korzystania ż kursu, większość których po- 
chodzi ze sfer urzędniczych i przemysło- 
wych, odbywać się będą od 5 do 8 wiecz. 

Szc ególny nacisk kładziony będzie na 
chów zwierząt domowych i ogrodnictwo 
owocowe i warzywne, pszczelnictwo, rolnic- 
two, organizację gospodarstw. 

Wykłady będą urozmaicone pokazami, 
pracami praktycznemi i demonstracjami - 
mów i przezroczy. Opłata zą przesłuchanie 
6 złotych, za uczesiniczenie w pracach 

prakt: cznych 2 zł. i opłata egzaminacyjna 
2 uł. Bgsamina nie obowiązują. 

Na prelegentów zaproszeni są pp. Prof. 
U.S.B. i innych szkół, również specjaliści 
organizacyj rolniczych ziemi Wileńsk ej. 

Kursa te organizują Zwiąiek Kółek i 
Organizacyj Roln. z. Wileńskiej, Wil. Tow. 
Ogrodnicze, Wii. Tow. Pszczeinicze, Zwią- 
zex Hodowców Drobiu. : 

latormacyj udz ela i zapisy przyjmuje 
Biuro Związku Kółek i Orgao. Rola. ziemi 
Wiieńskiej — Wilno, W. Pohulanka 7 od 
g. 8 rano do 3 po południu. 

— (i) O zapomogę na budo- 
wę szkoły przy ul. Rydra-Śmigłe- 
go. W cdnu I grudnia 1925 złożo- 
ne zasiało „do Kuratora Szkolnego 
umotywowane podanie Magistratu 
m. Wilna z prośbą o udzielenie mia- 
stu zapomogi w wysokości 177 397 
zł 24 gr. jako 50 proc. kosztów bu- 
dowy szkoły powszechnej w Wilnie 
przy ui. Rydza-Śmigłego i szkoły 
powsz. w fałw, Kuprjaniszki. 

NE ubiegłym roku dzięki pożyczce 
uzyskanej od B-ku Gospodarstwa 
Krajowego (177.500 zł.) przystąpiono 
do budowy gmachu szkoły powsz. 
przy ul. Rydza-Śmigłego i Szeptyckie- 
go, zgodnie z pianem zatwierdzonym 
przez Wileńską Okręgową Dyrekcję 
Robót Publicznych. 

Powyższa otrzymana pożyczka da- 
ła możność wzniesienia Ścian i po- 
krycia ich dachem. Dalszych  &гой- 
ków na wykończenie gmachu Magi- 
strat nie posiada. : 

Wobec PE? Magistrat zwrócił się 
do Kuratora Szkolnego o wyjednanie 
dla m. Wilna zapomogi w wysokości 
190.650 zł. t. j w wysokości takiej 

- i innych, zebrani 
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SUmy, jaką już Magistrat, wliczając 
w to wartość placu, na budowę gma- 
ay szkolnego faktycznie wydatko- 
wał. 

Oirzymanie powyższej zapomogi 
da możność Magistratowi wykoń ze- 
mia i oddania do użytku gmachu 
szkolnego już w początku roku szkoj- 
nego 1927/28. 

W. końcu podania zaznaczone jest, 
że Wilno znajdujące się pad wzglę- 
dem gmachów szkolnych, w porów- 
naniu do innych miast Polski, bodaj 
w najgorszym położeniu, dotychczas 
żadnych zapomóg na budowę szkół 
nie otrzymało od rządu. 

SĄDOWA. 
— W Sądzie Pokoju dn. 23 XI 

iw Sądzie Okręgowym dn. 13 Xil r. 
ub. były rozpoznawane sprawy Jana 
Popowa i Lei Jochelesowej, oskarżo- 
nych о ubliżenie  sekwestratorowi 
Kasy Chorych podczas wykonywania 
przezeń czynności egzekucyjnych. 

Wyrokiem Sądu zostali skazani 
Jan Popow na 20 zł. grzywny lub 2 
dmi aresztu, Jochelesowa Leja na 3 
miesiące więzienie. 

RÓŻNE. 
— Kursa tkactwa ręcznego, 

robót i haftu. Zapisy na powiórny 
kurs tktactwa i robót przyjmują się 
w sekretarjacie NOK Nadbrzeżna 22 
codziennie od 12—1. 

Dia osób pracujących kursa w 
godzinach popołudniowych. 

— (0) Protest przeciwko po- 
gromom żydów w Rumunji. W 
niedzielę, dnia 9 stycznia, oabyło się 
liczne zebranie członków gminy ży- 
dowskiej w Wilnie. Po przemówie- 
niach posła d-ra Wygadzkiego, sen. 
Rubinsteina, prezesa gminy p. Kruka 

uchwalili wyrazić 
protest przeciwko pogromom żydów 
w Rumunji. Została przyjęta odpo- 
wiednia rezolucja, która przesłana 
będzie do koła żydowskiego w Sej- 
mie oraz do Ligi Narodów. 

— «U Techników». We środę 
dnia 12 bm. od godz. 9 wiecz. za- 
bawa taneczna dia członków  Sto- 
warzyszenia i wprowadzonych gości. 

YRATR | МОЗУКА, 

— Reduta ma Pohulance. Dziś dra- 
mat H. Ibsena +Hedia Gablers, 

W roli tytułowej Irena Solska. 
«Madame Butterfly». w środę 12 sty- 

Cznia br. po szeregu występach na Kresach, 
grupa Śpiewna Reduty wznawia swe przed- 
stawienia wystawieniem opery Pucciniego 
«M—me Butterfly». 

W tytułowych rolach wystąpią: Wanda 
Hendrichówna i Henryk Miler, tenor opery 
poznańskiej. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. 
Bilety i abonamenty nabywać można 

w biurze, podróży «Orbis» od godz. 10—4.30 
w dnie powsze nie i od godz. 10 — 12 w 
niedzieje i święta. W dniu p'zedstawienia 
bilety sprzedaje kasa teatru «Reduta». 

— Dzisiejsza premjera w Teatrze 
Polskim. «Proboszcz wśród bogaczy». 
Dziś pa repertnar Teatru Poiskiego wcho- 
dzi sztuka Andre de Lorde i Pierre Chaine 
«Proboszcz wśród bogaczy». 

Sztuka ta jest niezmiernie zajmującą I. 
w formie ieljeionowej porusza tematy nader 
aktualne, to też niema teatru zagranicą i 
m nas, któryby jej nie wystawiał. 

<Proboszcz wśród bogaczy» — jest sztu- 
ką. kasową i nie jeden teatr uratował przed 
bankruciwem, spodziewać się więc należy 
ża i u nas «Probeszcz wśróa bogaczy» bę- 
dzie ciou sezunu zimowego. 

Kasa zamawiań sprzedaje biłety na ca- 
ły tydzień. Ceny zwykłe od 20 groszy. 

‚ — Teatr Rewii, «Kakadu». Dąbrow- 
skiego 5. Dziś benefis Ameiji Cielcckiej. 
Program wysoc* urozmaicoay z w:połudzia- 
łem T. Wołowskiego o. kier. teateu <No- 
wości» w Warszawie. tocząt. o g. 719 
wiecz. 

WYPZDAI | ERĄDZIEZR, 
— Zaczadzenie. W nocy па 9 Ъ. ш. 

zaczadzieli od wcześnie zamkniętego pieca 
dozorca domu Nr 8 przy Zamkowe 32-letni 
Bronisław Luirzykowski, craz Marja Brema- 
kowicz (Połocka 3 m. 4). 

 Lutizyń kiego w stanie ciężkim dosta- 
wiono do szpitaja św. Jakóba. 

Okoliczności niewyjaśnione, a 
głowa rozbita. W nocy na 10 bm. przy 
niewyjaśnionych okolicznościach rozbito 
głowę 25-ietnienu JuljanoWi Minkowskie- 
mau (2 Raduńska 46). 

Poszkodowanemu pogotowie ratunkowe 
udzieiło pierwszej pomocy. 

— Zaginął. Oumpja Mokrzecka  (Ja- 
kóba Jasińskiego 15) zamejdowała,iż dn. 22 
gradnia wyszedł z domu i dotychczas nie 
powiócił mąż jej Konstanty zam. w domu 
Nr 11 przy ul. Trębackiej. 

Poezuziwania w toku. 
— Kradzieże. Ruwinowi Stułowi (ho- 

tel <Litewski») skrasziono z pokoju walizkę 
z rzeczami wartości 350 zł. 

— A. Woiejsowej (Krawowsta 53) w 
nocy ssradziono ubrania wartości 650 zł. 

— Dn. 9 bm, o godz. 17 dwuch viezna- 
nych sprawców skradli ze schodów domu 
Nr 27 przy ui. Zawaluej ubracie oraz bie- 
liznę na szkodę B. Wajnszioga. 

NADESŁANE. 

— Wileński Oddział Związku 
Emerytów Cywilnych Rzeczypo- 
spoltej Polskiej zawiadamia, że 
w niedzieję dnia 23 stycznia r. b, o 
godzinie 4-ej po południu w lokalu 
Stowarzyszenia Urzędników Państwo- 
wych (w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 
nr. 9 m. 3) odbędzie się doroczne 
Walne Zgromadzenie Członków Od- 
działu Związku z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) Zagajenie zgromadzenia i wy- 
bór przewodniczącego; 

2) Sprawozdanie Zarządu i Ko- 
misji rewizyjnej; 

3) Wybory nowego Zarządu i Ko- 
misji rewizyjnej; 

4) Woine wnioski. ; 
W razie braku odpowiedniego 

„quorum* nastąpnie zgromadzenie w 
myśł $ 21 S:atutu Związku odbędzie 
się w tym że lokalu dnia 6 lutego 
r. b. o godzinie 4-ej popołudniu, któ- 
rego uchwały będą prawomocne bez 
p" na liezbę obecnych człon- 
Ww 
Prezes Związku Marza-Marzicz. 

Sekretarz Sienkiewicz.
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Pošwiecenle gmachu szkoly 
technicznej na Antokolu 
W ubiegłą niedzielę ]. E. ks. ar- 

cybiskup Jałbrzykowski w obecności 
p. wojewody Raczkiewicza, prezyden- 
ta m. p. Bańkowskiego, oraz licznie 
zebranych przedstawicieli władz, oraz 
stowarzyszeń i organizacji społecz- 
mych dokonał poświęcenia jednego 
skrzydła gmachu szkoły technicznej 
ma Antokolu przy ul, Holendernia, 

Z ramienia władz centralnych w 
poświęceniu wziął udział delegat Mi- 
pisierstwą Wyznań Religijnych i 
Ośw ecenia Publicznego p. Roma- 
nowski, 

J E. w pieknym przemėwieniu 
poaniósł ogromne znaczenie tej u- 
czelni, która dzięki poparciu przez 
Rząd ma możność rozwijać się i ro- 
kować jaknajlepsze nadzicje. P. wo- 
jewcda Raczkiewicz podkreślił brak 
tego rodzaju szkół w Polsce, zwła- 
szcza na kresach i dlatego starał się 
o udzielenie pomocy komitetowi bu- 
dowy szkoły, Naczelnik wydziału 
szkół średnich kuratorjum p. J. Fe- 
dorowicz zaznaczył, że wkrótce szko- 
ła oddana będzie pod opiekę Kura- 
torjum, a te dbać będzie o nie moż- 
liwie najgorliwiej. 

Prezes stowarzyszenia techników 
inż. Niewodniczański podkreślił nic- 
spożytą energję komitetu budowy 
gmachu szkoły, który przy wydatnym 
poparciu przez Ministra Spraw We- 
wnętrznych p. Wł. Raczkiswicza zre- 
alizował projekty. 

Dyrektor szkoły p. Świdziński 
złożył szczegółowe sprawozdanie, z 
którego widać, że dotychczas szkola 
techniczna istniała w warunkach na- 
der niepomyślnych, gdyż mieściła się 
prawie że w koszarach — w gmachu 
Monopolu tytoniowego. Obecnie 
pierwsze cztery wydziały przeniesione 
zostają do nowego gmachu a tylko 
dwa starsze mechaniczne pozostaną 
na starym miejscu. Szkoła posiada 
ob:cnie 444 uczni. 

Budowa gmachu pochłonęła (już 
sumę przewyższającą 600 tysięcy 

Po wysluchaniu przemówień oraz 
Hymnu narodowego oraz „Roty” 
(znów ta „Rota” równolegle z Hym 
nem)  odegranych przez orkiestrę 
szkolną, zebrani na propozycję dyr. 
Świdzińskiego zwiedzili wewnętrzne 
m'ządzenie szkoły oraz wystawę prac 
uczni. Prace te umieszczone zostały 
w dwóch salach. Wystawa taskłada: 
ła się z planów! rysunków oraz na- 
rzędzi technicznych, wykonanych w 
warsztatach szkoły, 

Przy pomocy finansowej Rządu 
dalsza część zaprojektowanego gma- 
chu w przeciągu bieżącego roku bę- 
dzie wykończona ewentualnie prace 
koło budowy jego pesuną się znacz- 
nie naprzód, %. 
NRUNUNUKUONUDZONNENZNUNONZAKNE 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 
rłąkulę za łaskawe słowa, któremi re- 

dskcja Słowa opatrzyła ps o-niemiec- 
kich przekładzch moich przemówień, wyra- 
zić jednak muszę swój żali, że przy tej spo- 
sobności poruszoną zosiała Sprawa rezygna- 
cj mojej z urzędu rektora w sposób, mo- 
uący nssuwać Czytelnikom domysły o we- 
wnętrznych sprawach uniwersytetu niezgod- 
ne z prawdą, a Uniwersytetowi uwłaszcza- 
jące. Zaznaczam pizęto, że istotną przyczy- 
mą mej rezygnacji jest stan mojego zdro- 
wia. Koledzy moi z Wydziału Medycznego 
p-p. Januszkiewicz i Władyczko, wysyłając 
mię na kurację do Budapesztu uprzedzili 
mnie, že jest to kuracja na razie osłabiają- 
<a, która wymagać będzie kilku tygodni 
wypoczynku. To samo, z większym jeszcze 
naciskiem potwierdzili lekarze w Budapesz- 
cie, zalećając zupełny spokój na czas dłuż- 
w: jako warunek powrotu do zdrowia. 

tedy to zdecydowałem się ostatecznie zre- 
zygnować z rektorstwa. 

Z wysokim poważaniem 
Marjan Zdziechowski, 

Aiejski Kinematograf 
KULTURALNO-O0$WIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej 

$ ŁO WO 

Dziś będą wyświetłane filmye 

„CZY DARWIN MA RACJĘ* tomedja w 6ciu aktast. 
Nad program: «My pierwsza brygada» w 2akt., <Pruwająca teściowa» komedja 

j| w 2 oktach, <W uiewoli w Piratów» farsa w 2 ak'ach oraz «Królestwo hafty» wi opada 
natura w l-ym akcie. 

Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. Ąd, Mickiewicza 21, 
CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzieję I Święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, 

w inne dnie o godz. 5-tej. 

Pożyczki 
otrzymać można 
majdogodniej przy 

oa 7 jeszcze 
przyjąć 2 — $ 
uczenice na 

mieszkanie z utrzy« 
maniem, Opieka pew- 

na — francuski. 
Arsenaiska 6 m. 1. 

iteńskiego Biura 
Komsowo Handlow. 

tel, 154. 

Gotėwkę 
ulokujemy w każdej 
sumie u poważnych 

    

  

gub. łegit. szkolną 
Nr. 252 oraz 

  

© 
© 
з 

© 
© 

   

Kino Kamer alne Dziš premjera! 

; „6 $ Car Mikołaj Il i Ojciec Hapon „DOLNE | ozone pea Pawi Z AE 
Pierwszy oryginalny 
podług tajnych 

rosyjski film z rewolucji Rosyjskiej 
archiwów byłej ochrany carskiej 

(Pierwszy 

osób na zabezpiecze- zaświsdcz. szkoł* 
na hipoteczne ne Nr 5536 z dn. 
Wileńskie Biuro 22/IX 26 r. wydane 

Komisowo-Handłowe na imię Michała 
4d. Mickiewicza 21, Tyszko przez g!mna* 

  

  

  
  

  

    

о S ' ; wystrzał w Carat). tel. 152. zjum im. kr. Zygm, 
Tragedja pamiętnej rzezi przed Pałacem Zimowym w Petersburgu, która zachwiała Augusta w Wilnie 
tronem Romanowych. | Krwawa niedziela 9 stycznia w 1905 r. Barykady, rzeź, ZĄDCA-EKONOM  Hnieważnia się. 

ul. A. Mickiewicza 22, £ rewolucja. Monumentalne sceny zbiorowe. Początek tragedj: carskiej Rosji. Wielka R aaa sie. REŻ 
Dyr. G. Siepjan. © parada Jordanu 6 stycznia w 1905r. Najpotężniejsze historyczne postacie: Car Mikołai il. demnaście lat Gotówk 

® Ojciec Hapon, Wielki ksiaże włodzimierz Aleksandrowicz, Książe Wasilczykow, Archi- ZA: w 25 a 
Www $ mendryta Sergjusz, Dama Dworu Łobanow Rostowska, Naczelnik miasta Generai Fullon, | Reterenoje znanych | pod. solidne za- 

g Naczelnik Policji Klejgels, M nstrowie Witte i Plewe, Naczelnik ochrany Zubatow oraz cała |osób. Poszukuje po-| bezpieczenia lokuje 
6 cesarska rodzina, | Biiety honorowe nieważne. | Porzągtek o g. 4. Ostatni 1015 si id ko Oo 

- - o ministi acji A AE 
- - - <Stowa> dia <Rządc; » „ZACHĘTA“ 

Kino-Teatr Na ekranie: Długo oczekiwana Lili Damita w swej najpotężniejszej roli j ko Po о 

ul. Wileńska 38. 

Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul Dąbrowskiego 5. 

  

     

„Helios“ Z ł 0 f V M @® f V i e k“ ОАНа adidas, 

Na scenie: RIB O 

Benefis Amelji 

ze swemi wspaniałemi zwierzętami 
W NOWYM i OBSZERNYM REPERTUARZA., 

ŚPIEWAJĄCY PIES przy arompanimencie p. В: ВО. 

s 
$ Ogrodnik 

ė 

  

samotny Szczególniej 
obeznany ze szkółką 
drzew owocowych 

potrzebny od 1 marca, 
odp sem 

Student 

 ZEWEKURECĄ ZER EZ ASRAA $ŚWiadectw adieso wać: solidny 

DŻ:Ś we wtorek 11 stycznia 

Cieleckiej. 
Ostatni pożegnalny występ ulubieńców publiczności A. Cieleckiej i M. Dobro- 
wolskiego. Program wysoce urozmaicony z współudziałem Tadeusza Wołow- 
skiego, b. kier. teatru «Nowości» w Warszawie. Począt. s arsów o g.7i9w:erz 

  

jątkiem mater; 

czętowanych. 
Wadjum w wysokości 500 zł. 

towego, a dowód złożenia dołączyć 

wiatowego w dniu przetargu, 24-go 
o godz. 13-ej. 

przedsiębiorców przy prowadzeniu 
można od dnia 15 stycznia r. b. od 
w Dziale Technicznym Sejmiku. 

ga sobie wybór oferenta, 
wych i finaasowych zdolności 
szających się do przetargu. 

PRZETARG. 

Wydział Powiatowy Sejmiku Święciańskiego, ogła- 
sza przetarg na budowę mostu o rozpiętości 27 20 
m. b. na rzece Komajce około wsi Gołotylce (8 klm 
od st. kolejowej i miasteczka Hoduciszki). 

Z przetargu. oddaje się wszystkie roboty za wy* 
„Jalu drzewnego, który dostarcza Sejmik. 

Przetarg będzie dokonany za pomocą ofert opie- 

oferty należy uiścić w Buchaiterji Wydziału Powia- 

Oferty składa się u Sekretarza Wydziału Po- 

Warunki przetargu, projeki robót, 
rysy, oraz ogólne i techniczne warunki obowiązujące 

Wydział Powiatowy Sejmiku Swięciańskiego zatrze- 
uzależniając to od facho- 

przedsiębiorstw zgła- 

(—) Zórawski 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

Starosta. 

z 

  

powodu LIKWiDACJ: wyprzeczję 
PIANINA, FORTEPIANY 

1 FISHARMONIE ryceeeeh 
K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

  

przed złożeniem 

do oferty. intelį 

stycznia 1927 r. 

slepe koszto- 

robót, oglądać 

na, energiczna, wykształceniejwyższe, pesiada 
jęz. francuski, niemiecki, rosyjski, w słowie i piśmie, 
poszukuje posady sekrea'ki u pracodawcy  inteli- 
gentnego i dobrze wychowanego. Najchętniej u praw- 
nika, inżyniera lub wykształconego kupca. 

oferty do Administracji pod lit. J. M. 
Łaskawe   

  

godz. 10 do 14 Biuro Techniczno Handłowe 

J. KRUŻOŁEK i A. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560. 
Adres tel. — <KRUŻANT Wilno» 

połeca po cenach iabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane. 

Dyrektor 
zagranicznej firmy 
wynajmie pokój z 

elektrycznością ewent. 
  telefonem natychmiast 
  

  

  

Robót Publicznych) ogłasza 

Wilnie, przy ul. Magdaleny Nr. 
Pisemne oferty winne 

ry, obowiązujące warunki 

od godz. 12 do 13, 
Za Wojewodę, 

3475/Vi,   
Przetarg 

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja 
pvbiczny przetarg 

ofertowy pisemny na roboty wodociągowo-kanaliza« 
cyjne w gmachu przy ul. Ostrobramskiej Nr. 21. 

Przetarg odbędzie się w dniu 19127 o godz, 
10-ej w Okręgowej Dyrekcji = 

э 

być złożone w 
dniu do godz. 9 i pół. w  kancelarji 
dowlanego Dyrekcji Robót Publicznych, pol.ój Nr. 92: 

Wszelkie informacje co do przetargu, ślepe koszto- 
przetargu, ogólne i tech- 

niczne warunki wykonywania robót, projekt umowy 
oraz obowiązujące przepisy MRP o przetargach są 
do przejrzenia, wzgłędnie otrzymania za zwrotem 
kosztów w pokoju Nr. 78 O. D. R.P. codziennie 

Dyrektor Inżynier (podpis nieczytelny). 

LICYTACJA. 
Dnia 15 stycznia b. r. o godz. 

10 rano w lokalu D/Tr R. 
wódzki przy uł. Wisikiej 46 od- 
będzie się licytacja, 
wanej ruchomości za zaległe składki 
na rzecz Kasy Chorych, składają- 
cej się z sprzętów domowych, części 
odzieżowych i innych przedmiotów. 

Cena obojętna Oferty 
sub. «Szwecja» do 

Administracji «Słowa» 

0ie- 

zasekwestro- 
[| Oddam na własność | 

dżiewczynkę 6-cio miesięczną, z dobrej 
rod;iny, zdrową, z braku środków do 
życia Wisdom : ul, Mostowa 17 m. 6 

Gierznony pow. 
Lidzki zarząd majątku — в dobrego domu 
—— poszukuje pokoju przy 

Akuszerka rodzinie inteligentnej, 
M. BRZEZINA najchętni.j z csło» 

uł. Mickiewicza 44  dziennem utrzyma- 
m. 17. P zyjmuje odniem, Zgłoszenia 
g. 9 rano do 7 wiecz.A. S. w Adminisiacji 

«Słowa»: 
DOKTÓR 

D, ZELDOWICZ Samo | wyucza 

chor. WENERYCZ 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1,,od 5-8 w. 

DOKTÓR 

LZeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE i ehor. 
DRÓG MOCZ, 

prz 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 

  

  

Redakcja Sieno- 
grzfa Polsk ego, 

Warszawa Sz'zy gla 12 

Fortepian 
gabinet. 

„DIEDERICHS“ 
do sprzed. Zwierzy- 
mieć <WItOLOWĄ. 5 

m 2 od g. 12—11/2. 

  

    

  

Do wynajęcia 
pokój umebłowany z 

„„Akuszerka elektrycznością i opa- 
W: Smiałowska łem. Wejścieniekrępu- 
przyjmuje od godz. ę jące. Adres w Redakcji 

do 19. Mickiewicza 
  

  

wWŻP. Nr 63 * r * 

— _ Administratora 
NA DOGODNYCH Z Po 

przemysłowe przed: 
L sębiorstwo na pro- 

cen'owe wynagrodze* 
nie. Kaucja lub hioo- 
teka, również  refe- 
rencje osobiste  ko- 
nieczne, Portow» 28—8 

kupujemy . domy, 
majątki, ziemskie, 

Dom. H.:K. 
«ZACHĘTA» 
Gdańska 6, tel. 9-05   

nieważnia — się 
Į J zgubione doku* 

menty wojskowe 
wyd. przez P. K. U. 
Sambor na imi 
Wojciech Szkolnicki 

rocznik 1901, 

  

  

LL JLTTtI 
do wszystkiego 

  

  

Publicznych w 
pok. Nr. 78 

tym:e 
Oddziału Bu. 

Adres; naprzeciw 

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 

prawnuczka Lenorman; co wróżyła 
dią Napoleona: Przepowiada przysz* 
łość, o miłości, sądowe sprawy i t. d. 

mowa 21—6, w bramie na schody, 
Qo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 

FRANCUZ i 

Tygle grafitowe, Tarcze szii- 
fierskie najtaniej w firmie 

Wilno, Zawalna 21, ielefon 398 

lub pokojowej, 
znam się dobrze на 
kuchni, posiadam 5 cio 
ietme świadectwo. 

OLSZEWSCY 

  Pokój suchy   Krzyża, mi. Mły. 

  

Pracownia       «PR еон)) 
do ržuiecia  Szkla 
technicznych» H. Szefteł Warszawa 

ul. Graniczna -16. 

włosów, 

Djamentów 
do. wyrobów       

Gabinet kosmetyczny 

G. Okońskiego 
ui. Jagiellońska 8. 

Usuwanie zrnarszczek, zbytecznych 
wągrów i t. p. defektów 

skóry twarzy i ciała. Masaż (w celach 
kosmetycznych) plastyczny, wibra- 
cyjny, pneumatyczny, 
ora iskrowy. Godz. 10—1 i 4—7 pp. 

W. Z. P. Nr. 89, Wilno, dn. 14.xu 1926 r. 

ciepły bez mebli, 
Zarzeczna 16 m, 19, 
od g. 10—12 i od 5—6 

gubiono ksłążeczkę 
Z wojskową, wyd, 

pi 

  

czężz P, KU, 
Wilno, rocznik 1894, 
na imię Tomasza 

Leszczewskiego, zam, 
w Wilnie, 

ul. Subocz 75, 

elektryczny     

darmo słownie. pod 

* Okr. w Wilnie w dn. 31 XII. 

Rejestr handloOT ; 
ba2 Do Rejestru Fiandlowego Dział A + c 

3 
1 

Okr. w Wilnie w duiu 31—XII 1926 r. . 
Nr. 5018 wciągnięto: 

R. H. A. I. — 5018. Firma: „Frydn”w 
Łejba* si: dzia w Wiazyniu pow. Wil 5. 
skim. Przedmiot—sklep drobnych towarór 
Firma is'niejs od 1924 roku. Właścicie 
Frydman Lejba zsm. tamże. 3478—VI 

Do Rejestru Handloweho dział A Sąd 
Okr. w Wiłare w d iu 31—XII 1926 r. po. 

Nr. 5019 wciągnięto: ” 
R. H. A.|—5019. Firma: , Frydman G |, 

ta“, S edriba w Wiln eul. Mostowa 1, Przei 
miot—Zsjazd. Firma istnieje od 1006 roki 
Właścicielka Frydman Gita, zam. tamie. 

3479—VI 

Do Rejestru Handiowezo Dział A Sąd 
Okr. w Wilnie w dn. 31 XII. 1926 r. pc 
Nr. 5020 wciągnięt: : 3 

R H. A 1—5020. Firma: „Gurwicz SF › 
mauel. «S edziba w Kuszeńcu pow. V 1417 4 
skim. Przedmi t—sprzedaz zboża i srt. 1 R 
łów sporywczych. Fi ma istnieje od 194 
roku. Właściciei Gurwicz S muel, zai F 
tamże. 3480 VI. z 

Do Rejestru Handlowego Ога А 50 » 
Okr. w Wilnie w dn. 31 XIl. 1926 r. pc z 
Nr. 5021 wciągnięt : 

R. H. A. I. 5021. Firma: <Himelfai 
Ber k». Siedziba w Kurzeńcu pow. Wie # 
skim. Przedmiot -sk ep bak.lji, galanterji 
spożywczy. Firma istnieje od 1921 rok 
właściciel Himeliarb Berek, zam. temż * 

3481—VI 
M 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąć х 
Okr. w Wine w dm. 31, XII 1926 r. pė 
Nr. 5022 wciągnięto: + B 

R. H. A. 1.—5022.Firma: «Jogiel Wó: il: 
Siedziba w_ Postawach. Przedmiot—sk i ® 
tytoniowy. Firma istnieje od 1926 row g 
Właściciei Jogiel Woif, zam. tamże. 

3482—V: I : 

Do Rejestru Hendłowego Dział A $ 
du Okr. w Wilnie w dniu 31 XII. 1926 l 

Nr. 5023 wcią nięto: k 
R. H. A. 1.—5023, Firma: «Jeszur Chi 

ma». Sied. ba w Oikie ukach pow. Wilel b 
Sko-Tr. ckim. Przedmiot — piwiarnia. Firm je 
istaieje od 1926 reku. Właścicielka Jesi 
Chana, zam. tamże. d 

3483—VE ja 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąd. . 18 
Okr. w Wijnie w dniu 31 XII. 1926r. pć_ yi 
Nr. 5024 wciagnięt : 

R. H. A. I.—5024, Firma: «Kantorowis P 
Mendel». Siedziba w Kurzefcu pow. Wilra by 
skim. Przedmiot—skup surowcó » krsjorych ię 
Firma istnieje od 1920 roku. Właścicdlyij 
Kantorowicz Mendel, zam. tamże. fi 

” 3484—VI 9 

Do Rejestra Handlowśgo D>iał A Sąd i 
Okr, w Wilnie w dn. 31 XII 1926 r. po“ 
Nr. 5025 wcią -nięto: 

R. H. A. I —5025, Firma: «Kremer Mei 
del». Siedziba w Kurzeńcu pow. W lejskin 
Przedmiot—skup suro+ców krajowych 
zboža. Firma isini je od 1922 r. ku. Wiašc 
ciel Kremer Mendel, sam, tamże. 

3485—VR 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąd 
Okr. w Wilnie w dn. 31 XII. 1926 r. po 
Nr. 5026 wcigonieto: ! 

R. H. A. I.—5026. Firma: «Lewin Ja. 
kób». Siedziba w Wilejce. Przedmiot—skie 
spożywczy, cukiernia i piwiarnia. Firm 
istnieje od 1922 rku. Właściciei Lewin Ja 
kób, zam. tamże. 4 

3486—VE 

Do Rejestru Handlowego Dziat A Sądi 
1926 r. po 

Nr. 5027 wciągnięto: į 
R. H, A. I.—5027. Firma: «Lisicki Al 

zik» Siedziba w Dołhinowie Prz:dmoš — 
sklep łokciowy. Firma istnieje od 1920 re 
ku, Właścicieł Lisicki Ajzik, zam. tamże, | 

3487—VI 

Do Rejestru Handlowego Dzi:ł A Sąt 
Okr. w Wilnie w dn. 31 XII. 1926 r. p 
Nr. 5028 « ciągnięt>: | 

R. H. A. 1.—5028. Firma: «Majzel Salė 
ma:» Siedziba w Kurzeńcu w pow. Wiłej 
skim. Praedmiot—sklep skór i « buwia. Fil 
ma istn eje od 1921 roku. Właśc ciel Majz 
Szloma, z+m. tamże, 

3488—VĘ 

Do Rejestru Handlowego Dział A Są 
Okr. w Wilnie w dn. 31 XII, 1926 r. | 
Nr. 5029 wciągn ęto: | w 

R. H. A. 1.—5029. Firma: <Majmin Li 
ba». Siedziba w Postawach. Przedmiot —) 
skiep bławatny. Firma istnieje od 1923 roku 
Właściciel Majmin Lejba, zam. tamże. į 

’ 3489—V1 

| w: 

bi 

  

LEON DAUDET. 

AIRREW WŚRÓD NOCY. 
Tressan pogrążony w marzeniach 

przeniósł się myślą do Toulonu, do 
swego małego Tićon. Lecz niepokój 
jakiś wewnętrzny odwracał jego uwa- 
gę i zmuszał do zastanawiania się 
nad sąsiadami, mieszkańcami 
dzielnicy handlowej, wśród których 
byli skąpcy, dewotki, rewolucjoniści, 
mieszkań y cisi i niespokojni. 

Grzmoty stawały się coraz głuch* 
sze i oódałały się coraz bardziej. 
Fałe wiatru kolysały poplątane gałę- 
zie drzew rozmaitych. 

Wyobraźnia Tressana spoczęła na 
bogatym sąsiedzie, jednym z wielu 

skąpych bogaczy, których życie scho- 

dziło na liczeniu i przeliczania do- 

chodów, zamienionych na funty i 
dolary, dia uniknięcia szkód, płyną- 
cych z nieustalonej waluty. Ludzie 
ci oddzieleni od Świata wysokiemi 
murami, korzystali z dóbr, które 
mogii uzyskać dzięki swym fortunom, 
piękne kobiety, rozumne kochanki, 
wspaniałe samochody najnowszych 
firm, służba zręczna i wytresowana, 
rzadkie wina, wyszukane przysmaki, 

yacht spacerowy, kolekcja obrazów, 
piękne bibijoteki. A jednak kobiety 
zdradliwe są i marzą o innym. Ko- 
chanka chciwa i niewdzięczna, Ma- 
Szynerja w. samochodzie się psuje. 
Slużba kradnie i niszczy wszystko. 
Wina i potrawy wyszukane męczą Żo- 
łądek i psują zdrowie. Na yachcie 
panuje nuda okropna, gorsza od tej 
którą niesie samotność człowiekowi, 
którego życię wewnętrzne nie istnieje. 
Bibijoteki posiadają ci, którzy nie 

tej 

, 

czyłają. «Jakże szczęśliwy jest']JanjVetu, 
— myślał Tressan. jakże szczęśliwy 
jestem, że pić otacza mię ten mur 
dóbr materjalnych, luksusu i zazdroš- 
ci, który czyni z bogaczy więźni, od 
Świata odciętych». + 

Z życia Gonereta, Tressan znał, 
dzięki Janowi Vetu, anegdotkę typo- 
wą dla tega skąpego starca:, Sprawy 
Gonereta były oddane pod opiekę 
pewnego rejenta, przyjaciela jego Z 
lat dzicinnych. Pewnego razu, rejent 
ów, po wypiciu butelki Morgona za- 
uważył żartobliwie: «jeśli umrzesz 
wcześniej odemnie, zyskam na suk- 
cesji jakiś dziesiątek tysięcy. Gione- 
ret roześmial się, lecz gdy nieopatrz- 
ny przyjaciel się oddalił, porozumiał 
się ze swym siostrzeńcem — praw- 
nikiem i w ciągu  czterdziestu-ośmiu 
godzin teczka z dokumentami Gone- 
reta przeszła z rąk przerażonego i 
zdumionego przyjaciela do rąk olśnio- 
nego siostrzeńca. Oto jak wała krop- 
la wina może sprowadzić skutki przy* 
kre dla rejerta, miłe @а siostrzeńca 
— mawiał Goneret. 

Jan tVetu opowiadal również, 2е 
bogaty Goneret, skąpy i zazdrosny, 
mimo poważnego wieku posiadał 
kochankę, którą była piękna jego 
pokojówka julja Loisel, robiąca spu- 
stoszenia w sereach wszystkich mło- 
dzieńców, mieszkających w  sąsie- 
dziwie, Julja wiodła jednak żywot 
więźnia. Praczka Elodie Passetiere 
była kaprysem odświętnym Gonereta 
i posiadała zakupiony przezeń sklep 
na ulicy Salo. 

Goneret nie bywał i nie przyjmo- 
wał nikogo, , obawiając się próśb o 
pożyczkę, 

Siostra jego panna Celestyna Go- 
neret, pobożna, prawie dewotka, była 
osobą starszą, niezwykle brzydką, lecz 
sziachetuą i dobrą, stanowiła przeci- 
wieństwo nieużytego egoisty brata. 
Odwiedzała go dwa razy do roku i 
spędzała dwa tygodnie w la Pochoile. 

Skąd w chwili tych rozmyślań nad 
sąsiadem przyszła nagle Tressanowi 
poraz pierwszy w życiu chęć nie- 
przezwyciężona skoczenia z balkonu 
do parku mrocznego i zwiedzenia 
tajemniczych zakątków parku 1 pała- 
cu poza murem ukrytych, Pokusa 
była tak silna, tak dominująca, że 
nie wahając się dłużej, przeskoczył 
przez balustradę balkonu, zawisł przez 
chwilę rękami uczepiomy do kraty i 
znalazł się na ulicy, którą minął 
szybko, przedarł się przez żywopłot, 
przeskoczył niski mur i dingi gęstszy 
żywopłot i znalazł się w alei prowa- 
dzącej do pałacu. 

Ciężka noc ciemna zawisła nad 
ziemią, niby blok z czarnego marmu- 
ru. Z oddali dochadziły jeszcze pio- 
senki i ostatnie petardy wylatywały 
ku niebu. Światło błyskawic wyzla- 
cało chwilami czarne zwały chmur. 
Tressana ogarnęlo uczucie, jż przyj- 
ście jego miało jakiś ce), lecz nie 
wiedział jaki, zarówno jak nie wie- 
dział, czy dawał się powodować 
Opatrzności czy też duchowi zła. 

Posuwał się zwolna, ostrożnie 
omijając krzaki rosnące po bokach 
alei, które wydawały ostry gorzkawy 
zapach. Oczy jego przyzwyczajały 
się do ciemności,  rozświetlonych 
bardzo skąpo przez mały promyczek 
smutnego dziś bardzo i jakby znie- 
chęconego księżyca, Bystry wzrok 

starego myśliwego rozpoznał labirynt 
alei koncentrycznych. Ojciec obecne« 
go właściciela „La Pocholie”, który 
pierwszy objął ją w posiadanie, po 
wygaśnięciu rodziny margrabiów de 
Tarpan, nie zadowolnił się naprawą 
grubego muru i stworzył ten labirynt 
drzew i krzewin, w obawie przed roz- 
ruchami rewolucyjnemi. Nowa ary- 
stokracja, opierająca byt swój na 
handlu i finansach, żywo w pamięci 
miała pogromy doby rewolucyjnej 
uregulowane następnie i zakodyfiko- 
wane przez prawników. Stąd po- 
wstało źródło ich ostrożności. 

Tressan wiedział, že nie maležalo 
się obawiać zamkniętych na dziedziń- 
cu, w odiegłości trzechset metrów 
psów, których szezekania drażniły 
Gonereta. Opowiadano że farbiarz 
widział, w młodości jednego ze swych 
towarzyszy konającego na wściekliznę 
i obraz tem potworny przejął go 
strachem przed wszeikięgo rodzaju 
psami. Lecz dozorca jego Estancelin 
obchodził patk i Tressan, przewidu- 
jąc możliwość spotkania z nim, lub 
też z innym ze sług, przygotował so- 
bie oryginalną wymówkę, jakoby po* 
szukiwał kota zaginionego zwanego 
Trimard, wiernego towarzysza Jana 
Veiu. Co będzie, to będzie! Jak we 
śnie zadawał sobie ten gość nocny 
pytanie: „Co robię tutaj?" Poddał się 
chorobliwej ciekawości obejrzenia 
parku «La Pocholle», a teraz, gdy 
był już u celu, uświadomił sobie 
koinplikacje, które zajść mogły, a 
których doniosłości nie mógł jednak 
przewidzieć, W pewnym punkcie aleja 
tworzyła dwa ramiona zupelnie pra- 
wie identyczne. W którą stronę na- 

leżało się zwrócić? 
Tressan na chybił trafił wybrał 

aleję na łewo. Gdyby się był zwrócił 
na prawo, byłby spotkał, w odległo- 
ści stu metrów Gonereta we własnej 
osobie, Goneret podlegał właśnie 
wzruszeniom, które u ludzi bardzo 
zazdrosnych są podobne do ataku G 
apoplekeji. Obudzony przez burzę, 
skąpiec skonstantował, że pokój Julji, 
znajdujący się w pobliżu jego sypiale 
ni, był pusty. Mimo zakazu pana i 
kochanka, młoda dziewczyna poszła 
na zabawę, chcąc przyjrzeć się og- 
niom sztucznym i potańczyć. Wszys- 
cy słudzy Gonereta poszli razem z 
nią. Stary farbiarz dostał w — Камле 
zbyt małą dozę środka nasennego, 
który stanowił specjalaość, podobno 
nieszkodiiwą,aptek genewskich, a cie- 
szył się ogromnem powodzeniem w 
Lugdunie, pośród źle dobranych mał- 
żeństw i mlodych dziewcząt, które 
potrzebowały twardego snu dla swych 
starych rodziców. Niema muru, ani 
barjćry, któraby mogła się ostać 
wobec gorących pragnień kochanków 
tego rodzaju, co Honorjusz Brabant 
lokaj Gonereta i śliczna, milutka Julja 
Loisel. 

Reszta personelu la Pocholie rów- 
nież nie była sobie obojętną. Dozor- 
ca Estancelin, dawny podoficer, cię- 
Szył się wzajemnością Elodie Passe- 
tiere, a kucharz mad kucharze Marce- 
li Gantaume, satyr, sławny ze swych 
wiadomości leczniczych był kochan: 
kiem gospodyni Juiji Moneuse, wdo- 
wy bezdzietnej przyjacółki Elodji. 

Rozdzieleni  gęstwiną krzaków, 
błądząc w ciemnościach nocy burz- 
liwej, obaj: Marcin Tressan i bogaty 

Goneret dążyli do swego prze 
czenia. ' 

Nagle do uszu Tressana doleci 
odgłos zbliżających się ludzi, któr 
sprzeczali się zawzięcie. Skoczył wić 
pomiędzy krzaki. W tej samej chwijį SY 
w odległości kiiku metrów od niego Eu 

oneret uczynił to samo, gdyż pozypo 
nał cienki głosik Julji i przeciągly ak! jak 
€ nt młodego Mariusa  służąceg: 
który dzięki pewnym brakom umy: 
słowym był pośmiewiskiem cał 
służby z „La Pocholle“, 

Godzina druga wybiła na pobili: 
kim zegarze. Całe towarzystwo przy: prz 
jechało do domu limuzyną užyczon4 tak 
przez jednego z ich przyjaci 
Pierwszy kroczył Brabant, 
prawdziwy kolos, który mógł obali 
na zięcnię krowę, chwylając ją za rog. 
W tej chwili Słów mu bra ło, czer 
wony był ze złości, zgrzany i 
dražniony pod wpływem znacznej, 
ilości wina i zazdrości, którą wzbu 
dziła julja zbyt swobodnym zacho+ 
waniem swem podczas balu. 

Znudzeni temi scenami zazdroś 
które powtarzały się zbyt często lice 
i mogły wzbudzić podejrzenie w ich pr 
panu, Elodja Possetiere, Estanceli 
i wesola Julja Moneuse zwrócili ssp : 
ku prawej alei, tam właśnie, gdzidom 
przed chwilą znajdowa się Tressa J! 
ukryty obecnie w gąszczu, pomięc:. a 
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obu grupami powracającej do do. ! e 
służby pałacowej. аы 

(C. D. N.) 
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