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ŁOWO 
Wilno, Sroda 15 września 1926 r. 

ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
GRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ _KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — 

'edakcja I Administracja ui. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

ul. Ratuszowa | > 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 

" ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

      

    

    

    

  

     
   

  

    

   

                

    
   

        

     

   

    

      

    

     

   

'RENUMERATA 
zagranicę i zł. 

Ryga, 14 września, 

Strasznie przygnębiające wrazenie 
robiła w Rydze ostatnia katastrofa 
saiku „Neubad“. Tragicznemu wy- 

;kowi pisma poświęcają wciąż 
*Sszcze długie szpalty i miasto pod 
wrażeniem żałoby, Śledztwo, areszio- 
vanie kapitana, zeznania Świadków 
ragedji i fachowców, — wszystko 
wskazuje, że winą tragedji bzzpoś- 
ednią, było przeładowanie okrętu. 
fymczasem wciąż nowe trupy przy: 
bijają do brzegu, z opuchniętemi 
iwarzami 0 tak skażonym wyrazie, 
łe z trudem rozpoznają je nawet 
blizcy i krewni. 

Bardzo też tragiczny wypadek za- 
szedi na aerodromie  rewelskiego 
lotniska, podczas pierwszego Święta 
awjacji estońskiej. Święto zapowiadało 
się znakomicie, 10000 osób przygią: 
dało się cudownym ewolucjem po: 
wietrznym. Moc gości, przedstawiciele 
dyplomatyczni państw ościennych, 
rząd i sejm prawie w komplecie, ge- 
neralicja, wojsko i t. d. Wśród nebi- 
tych tłumem trybun, znajdowała się 
też,. narzeczona młodego lotnika 

Uonne, który wzlatał na aparacie, 
2 wraz wykonując, Ścinające krew 

w żyłach, ewolucje. Nagle — aparat 

jakby zachwiał się na miejscu, za- 
trzepotzł i z szaloną szybkością po- 
czął spadzć. Okazało się dostał się 

w wir powietrzny, t. zw. „korkociąg” 
i runął rozstrzaskując się na miejscu, 
w odiegłości 75 metrów od publicz- 
ności! Straszny był to widok 

nieszczęśliwa narzeczona zemdlała. 
Na marginesie tego święta należy 

zanotować pewne mieporozumienia, 
jakie wynikły w prasie tutejszej i 
polskiej, w związku z zapowiadaną 
wizytą lotników polskich, z szefem 
lotnictwa, puły. Rayskim na czele, 
Niektóre mianowicie pisma podały, 

żę eskadra polska przybyła. Rzecz 

się jednak tak niemiała. Wobec re- 

klamowanego i zapowiadanego przy- 

bycia zeroplanów polskich, wielu 
gazetnych dziennikarzy estońskich, 

rzeczywiście podało przedwczesną 
wiadomość, uważając przybycie Po- 
laków za zupełnie pewne. Z tąd też, 
wiadomość ta powędrowała do Pol: 
ki.—Narazie niewiadomo dla jakich 

zyczyn aparaty polskie zmuszone 
były swój raid odłożyć. 

Skoro już mowa o kstastrofach 
lotniczych, należy też wspomnieć o 

drugej, też pośrednio związaną ze 

święiera estońskim. Naczelnik mor- 

skich sił lotniczych Łotwy, Jakubow, 
wyruszył z Libawy, w towarzystwie 

mechanika Miniukosa i obserwatora 
do Rygi, Jakubow z pesnych wzglę- 
dów zmuszony był zawrócić z po- 
wrotem do Libawy. Kolo brzegu, 
naprzeciw majątku Sarajki, aeropian 

runął do wody. Szczęśliwyna zbie” 
giem okoliczności, nikt z załogi nie 
ucierpiał. 

Z kolei przejdźmy do przygod- 
nych katastrof do wypadków o zna- 
czeniu poważniejszym. Qto śłedztwo, 
prowadzone przez policję litewską, 

w sprawie organizacji faszystowskiej, 

dało sensacyjne wyniki. Aresztowano 
kierowniczkę biura sejmowego, nie- 

jaką Annę Żobanauskaiie, kióra oka- 
zała się wybitną członkin'ą pomienio 
nej organizacji tajnej i rozpowszćch- 
niała odezyw faszystowskie, 

Krążą pogłoski, że w związku z 
tem zwolniony został dowódca 11 
pułku piechoty, Tomaszauskas. 

Jednocześnie donoszą 0, dalszych 
rugach, dokonanych przez ministra 
spraw wewnętrznych p. Pożełło, Tak 
np. zwolniony został naczelnik po- 
licjj w Ożyszkach, Lenczawskas i na- 

czeluik powiatu w Rakiszkach Drau. 
gialis. Na jego stanowisko mianowa- 
ny został niejaki p. Dubalewiczius. 

Nadużycia na kolei kłajpedzkiej 
znalazły swój epilog w Genewie. Swo- 

jego czasu, naczelnik stacji w Kiajpe- 

dzie, Rudas, zebrawszy ze sobą 1 
miljon litów, z sum rządowych uciekł 

zagranicę. =: 
Jego fotografję dostarczono policji 

w Królewcu, które ze swej strony po- 

informowała Ziirich, tam też go aresz- 
jowano. Czlem dostarczenie defrau- 

danta do Kowna. wyjechał do Zfirichu 

komisarz policji kłejpedzkiej  Pelz, 

Rudes w chwili aresztu, posiadał 
zaledwie 30000 marek. Resztę zebra- 

rych pieniędzy oddał swemu «towa 

rzyszowi» Edelsztejnowi, który uciekł 

do Rumunii, 

Lekeje muzyki 
UDZIĘLA 

Michał Józefowicz 
fortepianista, kompozytor i krytyk muz. 

Przyjmuje 11—12 i 4 1/2 — 6. 
ml. św, jakóbska Nr 6 m. Nr I, 

(Róg mi. Dąbrowskiego), 

a 

z odnoszeniem do domu lub z 
Konto czekowe w 

5 4 а. 
P, K. 0. Nr. sożsę* > 

  

Marszałek Rataj o liście p. Grabskiego. 
Sprawą zarzutów zajmie się Sejm. 

WARSZAWA, 14. IX (£el. wł. Słowa), Marszałek Rataj przybył dziś 
do Warszawy i zaprosił do siebie na godzinę 8 min 30 dziennikarzy, 
którym oświadczył co następuje: Dziś dopiero zapoznałem się z listem 
p. Władysława Grabskiego. Ponieważ zarzuty p. Grabskiego dotyczą całe: 
go Sejmu przeto Sejm cały będzie musiał zająć w tej sprawie stanowisko. 
Sprawę listu p. Grabskiego postawię na porządku dziennym pierwszego 
posiedzenia, ° 

Dr-iš juž mog4 dač wyješnienia—powiedzia! dalej marszaiek Ratsj— 
odnośnie do puskiu w którym p. Wł. Grabski powołuje się na moje 
swiadectwo, Zarówno w mojem mieszkaniu prywatnem jak gabinecie 
urzędowym stykali się członkowie rządu z parlarmentarzystami. Jest to 
moim obowiązkiem umożliwiać ten kontakt, Umożliwiał on i p. Grab» 
skiemu ile razy tego pragnął nigdy jednak nie ułatwialem mu przetargów 
i nie patronowałem geszeftom politycznym. P. Grabski wie o tem iepiej 
niż kto inny. W szczególności czy p. Witos robił w rozmowie z p. Grab 
skim jakieś siuzje co do stanowiska p. Byrki na to pytanie nie mogę 
dać odpowiedzi. Odpowie na nie p. Witos. Rozmowa mogła toczyć się 
u mnie lecz bez mego w niej udziału. 

Co do p. Byrki to stykałem się z nim w ostatnich czasach często 
gdy był przewodniczącym Komisji Skarbowej i choć jestem nadzwyczaj 
ostrożny w wypowiadaniu opinji o ludziach, stwierdzam, że uważam go 
za człowieka bezwzględnie prawego i uczciwego. > 

Przemówienie p. Rataja, wypowiedziane głosem podniesionym i zi: 
rytowanym wskazywało, że p. Rataj czuje się bardzo dotknięty listem 
p. Grabskiego. Nie ulega żadnej wątpliwości, że p. Władysław Grabski 
sobie zaszkodził, w Sejmie bowiem może się znaleźć większość, która 
go potępi. Być może również, że w razie dymisji rządu przeciwnicy wyzy- 
sksją ten moment postawienia p. Grabskiego w stan oskarżenia. Ё 

Jeżeli chodzi o samo zajście Grabski — Byrka to zdaje się istotnie 
miało ono miejsce z tą tylko różnicą, że p. Witos proponował p. Grab- 
skiemu wyrobienie odpowiedniego stanowiska dla p. Byrki w celu 
pozbycia się go ze swego stronnictwa. Jak wiadomo bowiem pomiędzy 
pos. Witosern a marszałkiem Ratajem i p. Byrką istniał aniagonizm. 

Cała sprawa wywołała ogromne poruszenie w kołach politycznych 
stolicy i niewątpliwie w najbliższych dniach przerodzi się w  pierwszo- 
rzędną sensację polityczną. 

  

Układy locarneńskie weszły w życie. 
GENEWA, 14 IX. PAT. Wobec wejścia Niemiec do Ligi Narodów 

oraz wobec dokonania formainości wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 

układów locarnzńskich, układy te z dniem dzisiejszym weszły w życie. 

GANEWA, 14 IX. PAT. Dnia 13 bm. o godz. 11-ej rano odbył 
się w gabinecie generalnego sekretarza Ligi Narodów sir Ericka Drum- 

monda akt wymiany dokumentów ratyfikacyjnych uktadu locarneńskiego. 

W ratyfikacji wzięli udział przewodniczący delegacji państw, które pod 

pisały traktat, a mianowicie: Niemcy, Anglja, Francja, Belgja, Polska 

i Czechosłowacja. Złożyli oni swe podpisy. 

Podpisanie ważnych protokułów. 
GENEWA, 14 IX. PAT. Minister spraw zagranicznych Zaleski .pod- 

pisał dziś protokuł w sprawie złożenia w Sekretarjacie Ligi Narodów 
dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących układu gwaraacyjaego poisko- 
francuskiego i konwencji arbitrażowej polsko-niemieckiej. 

Podział niestałych miejsc w Radzie Ligi. 
PARYŻ. 14IX. PAT. „Petit Parisien" donosi z Genewy, iż przewi- 

dziany jest następujący podział miejsc niestałych w Radzie Ligi Narodów. 
Mandat jednoroczny—Belgja i Urugwaj, mandst jednoroczny z prawem 
ponownej wybieraliności—trzy kandydatury: Łotwa, Estonja lub Poriugaija, 
mandat dwuletni Holandja, Kolumbja, Salwador iub Chiny, trzyletni: Pol- 
ska, jedyna jest przewidziana jako kandydat z prawem ponownej wybie- 
ralności, następnie Rumunja oraz Chily. и 

Jak będą się odbywały wybory do Rady Ligi Narodów. 

GENEWA, 14!X PAT. Na posiedseniu dzisiejszym pierwsza komi- 
sja (prawnicza) Zgromadzenia Ligi Narodów pod przewodnictwem Motty 
rozpatrywała projekt regulaminu w sprawie wyborów niestałych członków 
Rady Ligi Narodów. Dyskutowano nad sprawozdaniem podkomisji. Wnio- 
sek Doucheura żądający, aby przy głosowaniu nad przyznaniem pewne- 
mu psństwu prawa ponownej wybieralności białe kartki nie były brane 
w rachubę 19 głosami przeciwko 16 został przyjęty, wbrew  wnioskowi 
podkomisj', która miała jak wiadomo wypowiedzieć się w sensie prze* 

ciwnym. Obredy komisji będą kontynuowane dziś wieczorem. 

Protest Sidzikauskasa. 

GENEWA, 14,X. PAT. W dyskusji nad regulaminem wyborów 
nowych członków Rady Ligi Narodów zabrał głos delegat litewski Sidzi- 
kauskas, który sprzeciwił się zarówno podwyższeniu liczby niestałych 
miejsc w Radzie Ligi Narodów, 'jak i przyznaniu prawa reelekcji dla nie- 
których państw przed wykazaniem się przez ubiegające się o przedłużenie 
mandatu państwo, pozytywną działalnością w Radzie Ligi Narodów, 

Delegat Persji również sprzeciwił się stwarzaniu uprzywilejowanych 
miejsc poczem wspomniał 0 instrukcji swego rządu, domagającego się 
dwuch miejsc w Radzie dia państw azjatyckich, Dzlegat Francji Loucheur 
sprzeciwił się braniu w rachubę przy głosowaniu białych kartek, podno- 
ssąc, że każdy głosujący winie mieć Odwazę stwierdzić swój stosunek 
do państwa, które żąda prawa ponownej obieralności, przez wyraźne gło- 
sowanie za lub przeciw, Stanowisko 'ю poparł delegat Anglji iord Cecil. 
W głosowaniu 19 głosami przeciwko 15 wniosek Loucheura przeszedł, 

wileńskie Biuro Komisowo-fandlode 
(KAUCJONOWANE) 

ul. Ad. Miekiewieza 21, tel. 152 

Poszukuje dla swej klijenteli mieszkań i pokoi 
umeblowanych we wszystkich dzielnicach miasta 

oraz sklepów, 

UWAGA: Zgłaszający będące do wynajęca mieszkania, pokoje 
oraz sklepy żadnych wstępnych kosztów na rzecz Biura 
przy zgłoszeniu nie ponoszą, 

  

Opłata socztowa uiszczona ryczałtem. 
W sprzcuaży dezalicznej cena pojedynczego n-ru 15 groszy, 

Redakcja rękopisów miezamówionych nie zwraca 

Prikaz Ne 2 pułkownika Wolickiego 
Pińsk, dn. 12 września. 

Słowo często zajmowało się osobą 
posła Stanisława Wolickiego z Polesia. eętenso osławionego bolszewickiego 

. Pisało o nim i o wydawanej przez wierszoroba Demjana Biednego. Pen- 
niego po rosyjsku gazecie Krasnoje sjonarjusz Kremiu wydawany w orga- 
Znamia, wskazując, że na terenłe na nie „państwowej*, „polskiej” partji 
którym polskość walczy © swe odro- socjalistycznej. 
dzenie z rosyjskością, P. P. S. przez Drukuje marsze i śpiewy bolsze- 
wydawanie gazety rosyjskiej pisownią wickie, marsze pjonierów, oktiabriat, 

bolszewicką, w sposób sztuczny stara komsomołu. 

się przechylić szalę na stronę rosyj: Bolszewicy niepotrzebują nietylko 
skości, moskiewszczyzny, bolszewji. dla swych poglądów, swych  idej, 

Były to jednak zarzuty stawiane lecz dia swojej propagandy, pieśni, 
P. P. S. Chlubi się ta partja udziałem zabaw i obchodów bardziej systema* 
w zdobywaniu niepodległości. Szko- tycznej propagandy aniżeli ta, którą 
da tylko, że ci którzy w tych  wal- uprawia zamaskowany ajent komu- 
kach udział brali przeważnie szeregi nistyczny p. Stanisław Wolicki. 
PoS, opuszczają. Owe wydawanie I oto ja „Żubr obywatel kreso- 
Krasnoje Znamia owe sztuczne wspo wy, „obszarnik* jeden z tych, o któ- 
maganie polskiemi rękoma i polskie: rych p. Wolicki pisze bywszij dwo- 
mi, a bodaj że czasami wyłudzonemi rianin (jak np. według zwyczaju bol- 
od rządu pod różnemi pozorami pie- szewickiego pisuje p. Wolicki bywszij 
niędzini, rosyjskości, na naszych te- kniaź—widać dia symbolu, że tytuł 
renach — jest wstydem i hańbą. nie istnieje, lecz pomsta jego zosta- 

Ale jabym chciał się dziś za. łay—ja oświadczam, że sąd polski 
jąć nie PPS, jako stronnictwem, lecz jest niesprawiedliwy, skoro areszto- 
osobą posła Stanisława  Wolickiego, wuje i trzyma w więzieniu półanalfa- 
niewątpliwie utalentowanego agitatora betycznych, małych ajentów i ma- 
i dziennikarza. A łych szpiegów bolszewickich, a zo. 

: W moim przekonaniu p. Wolic- stawia się na wolności takiego Wol- 
ki nosi tylko maskę PPS. Niemam skiego. Niech mi wiadze wytaczają 
na to żadnych dowodów pozytywnych proces, lecz ja oświadczam, że skoro 
— przyznaję — lecz głębokie przeko nie macie odwagi aresztować Wolic- 
nanie wewnętrzne dyktuje mi pogląd, kiego, to wypuście z więzień chło: 
że p. Wolicki jest komunistą, bolsze- pów tam siedzących. Są oni bezpo: 
wikiem, jednym z tych agentów ból. równania od niego mniej winni, 
Szewickich, których nasyła nam Sow * 
depja, aby działali. w parijach legal- 
nych. 

Nie dziwnego, gdyby jedną dzie- 
siątą, jedną setną lych  prowokacyj, 
które wypisuje w każdym swoim 
numerze Krasnoje Znamia napisało 
jakieś pismo podejrzane o bolszewizm, 
względnie,—miejmy odwagę to przy- 
puszczać, —jakieś pisemko białoruskie 
czy żydowskie redaktor dawno by 
siedział w więzieniu, a pismo byłoby 
zawieszone. Ponieważ chodzi tu jednak 
o rosyjskie Krasnoje Znamia organ 
«państwowego» PPS. — więc Kras: 
noje Znamia dalej wychodzi, a p. 
Wolicki zamiast siedzieć w więzieniu 
to jest we właściwym dla siebie 

miejscu —chula spokojny i dumny 

po świecie Bożym. 
Redakiorem oficjalnym  Krasnoje 

Znamia jest zresztą niejaki Franci- 

szek Piątek. Zaiste demokratyczny 
redaktor: Piątek jest niepiśmienny. 

Każdy numer Krasnoje Znamia 
barwią takie np, wykrzykniki: 

Wremia konczit s policjej! (Czas 

już skończyć z policją, w art. Opiat“ 

krow'—„znowu krew”). 

Na każdej stronicyy w każdej 

wzmiance zamieszcza się wykszykniki- 

typowo bolszewickie wzywające do 
buntów, do zabojów, do stawiania 
zbrojnego oporu władzy. 

Urzędników nazywa stale Krasno- 

je Znamia „panami“. Nie pisze 

nazwy urzędu, lecz poprostu pisze 

się „pan“; w ten mniej więcej spo" 
sób: 

Raz nawsiegda nužno konczit s 
etoj bałaganszczynoj na naszich 

„Kriesack* — Prowincjonalnyje pany 
raznoj sziersti nie priznajut ustawow, 

Prawda — od czasu do czasu pie 

sze Krasnaja Znamia w sposób 
poiępiający о Dbolszewikach, Każdy 

jednak znający psychikę ludu wie 
dobrze, że niema to żadnego znacze* 

nia, jak i owe „kazionne* pochwały, 

które Krasnoje Znamia wygłasza dla 
Staszyca czy Posnera, Żeromskiego 
czy Reymonta. To jest ta dań, którą 
płaci p. Wolicki swej przybranej 

partji, płaci Warszawie, za którą bie- 
rze rewanż w systematycznem przye 

zwyczajaniu ludu do tego, że bol- 
szewicki frazes, bolszewicka termi- 

nologja mogą u nas „rozbrzmiewać 

głośno i doniośle i że policja jest 
wobec tego bezsilna. 

Swoje komitety nazywa p. Wo» 
licki Cikiem według metody bolsze- 
wickiej. 

Do więzienia zaprowadziła ich le- 
galna przez nas tolerowana propa- 
ganda or ganu p: ństwowej pzrtji. Da- 
leko mniej winny jest chłop analfa- 
beta wierzący w hasła bolszewickie, 
niż maskowany komunista, używający 
perfidnie szyldu PPS. dla bezpieczeń- 
stwa! 

Poseł Wolicki jest prócz tego 
oskarżony o złodziejstwa. Sam jest 
figurą ciekawą, biograrja jego jest 
niepewna. Rzucane były nawet os* 
karżenia, że «Wolicki» nie jest jego 
prawdziwem nazwiskiem. Nadużycia 
pieniężne dotyczą t. zw. TUR. (Tow. 
Uniwers. Robotn.) Rachunki tego 
TUR. prowadzone były w jednej 
książce z rachunkami polesklej PPS. 

Podejrzenia co do właściwej ko- 
munistycznej fizjonomji Wolickiego 
potwierdza fakt, że w sposób niesły- 
chanie zajadły rzuca się Krasnoje 
Znamia na wyzwoleńców, z któ- 
rem oficjalne P. P. S. pozostaje w 
przyjaźni. Tutaj pos, Wolicki używa 
słów izmienniki raboczago naroda 
(zdrajcy ludu pracującego) i innych 
określeń zapożyczonych z Mińskiej 
„Zwiezdy”. 

Po przewrocie majowym pos. Wa- 
licki wystąpił w nowym repertua:2=. 
Przedewszystkiem zzcjął formować 
bojówki z dawnych bandytów. —Wia- 
domem jest, że członkowie P.P.S. p. 
Wolickiego brali udział w napadach 
bandyckich, co zostało stwierdzone 

sądownie. — Otóż pos. Wolicki za- 
czął formować te bojówki nazywając 
je to „wojskiem rewolucyjnem* to 

„milicją P.P.S.*, to wreszcie „milicią 

ludową”, Z tych czasów zachowały 
się rozkazy p. Wolickiego. W jednym 
z nich mówi się o rozbrojeniu po- 
lieji. W innem pos. Wolicki nazywa 
się pułkownikiem mówi e swoim 
generalnym sztabie, wreszcie bojów 

ki śwe nazywa pułkiem P.P.S. 

Na zakończenie musimy dodzć, 

że  kryptokomunistyczne  Krasnoje 
Znamia wypowiada czasami wiele 

faktów prawdziwych o niedołęstwie 
naszej admlnistacji, o nagannych po- 
stępkach naszego kleru etc. Są to 

rzeczy, które leczyć trzebs, lecz pos, 
Wolicki nie przychodzi jako lekarz, 

lecz jako wstrętny owad żerujący na 

ludzkiem bołu i nieszczęściu, jako 
obrzydliwy brudny pasorzyt, który 

niweczy” dobre poczynania naszej 

państwowości, który łuną rewolty 
chce oświetlić wkroczenie panowania 
bolszewickiego. Imieniem zdrowia 

Drukuje bez żadnej żenady in ' 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 
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Sejm i Bząd. 
Projekt ustawy przemysło - 

wej, 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu 

opracowało projekt ustawy przemy- 
słowej, który wydany zostanie w 
formie dekretu. Przedłuchwaleniem go 
przez Radę Ministrów i podpisaniem 
przez P, Prezydenta Rzeczypospolitej, 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu za- 
sięgnie co do niego opinii sfer prze- 
mysłowych i prasy. W tym celu 
we wtorek odbędzie się specjalna 
konferencja w Ministerstwie Przemy- 
słu i Handlu z przedstawicielami 
przemysłu, której przewodniczyć bę: 
dzie p. minister Kwiatkowski. Kon: 
ferencja prasowa w tej samej spra- 
wie odbędzie się w przyszłym tygod* 
niu. 

Z pobytu oficerów francus- 
kich w Warszawie. 

Oficerowie marynarki francuskiej 
złożyli 12 b. m. o godz. 12 ej w po- 
łudnie wieniec na grobie Nieznanego 
Żołnierza. Wieczorem wydał na ich 
cześć p. Ambasador Francji Laroche 
obiad, po którym odbył się o godz. 
10 raut z udziałem całego korpusu 
dyplomatycznego. 

W poniedziałek gen. Charpy po- 
dejmował oficerów śniadaniem. Goś* 
cie francuscy odjechali w poniedzia- 
łek o godz. 8.50 wieczorem pocią: 
giem pośpiesznym do Gdańska i 
Gdyni. 

Ministerstwo Robót Publicz- 
nych nie będzie zlikwidowane. 

Przed kilku tygodniami rząd za- 
powiedział, że w imię dobra organi- 
zacji administracji "państwowej i 
oszczędności będzie utworzone mini- 
sterjum komunikacji, skasowane na. 
tomiast ministerjum robót publicznych 
i ministerjum kolei, 

W czasie przygotowań i opraco- 
wyw2ń odnośnych planów, ze strony 
ministerjum robót publicznych robio- 
ne były wysiłki, aby ministerjum to 
utrzymać, : 

Wpływy musiały być dość silne, 
gdyż miristem robót publicznych ma 
istnieć nadal, a min. Broniewski bę: 
dzie nadal członkiem gabinetu 

Jedynym rezultatem zapowiedzia- 
nych zmian będzie przydzielenie nie- 
których spraw, związanych z komu- 
nikacją a administrowanych przez 
inne ministerja, do nowoiworzącego 
się ministerjium komunikacji. 

Na taki obrót sprawy, niezrozu- 
miały ze stanowiska ogólnej admini- 
stracji państwowej, wpłynęły zarówno 
starania o utrzymanie prof. Broniew. 
skiego w rządzie jak i obrona ze 
strony niektórych klubów sejmowych 

Wyjazd prof. Kemmerera, 

Dnia 17 b.m. opuszcza Polskę 
prof. Kemmerer. P. Kemmerer przed 
wyjazdem odwiedził b. premjera WŁ. 
Grabskiego w majątku jego w Bo- 
ronie. Izba polsko-amerykańska żegna 
p. Kemmerera dnia 15 b.m. bankie- 
tem, 
Pos. Skirmunt odejdzie w stan 

spoczynku. 
W Ministerstwie Spraw  Zagra- 

nicznych utrzymuje się pogłoska, że 
w, zmianach na placówkach zagranicz: 
nych jakie meją nastąpić po _powio» 
cie p. ministra Zaleskiego z Genewy, 
na pierwszym planie przewidywane 
jest usunięcie w stan spoczynku po- 
sła polskiego w Londynie p. Skir- 
тыма, Jako ew. kandydata na to 
stanowisko wymieni»ją ks. Janusza 
Radziwiiła. 

Podwyżek podatków nie 
« będzie. 

WARSZAWA, 14.1X. (żel, wł, Słowa) 
Wbrew doniesienigm niekiórych dzien 
ników" jakoby w prowizorjum budże- 
towem na kwartal IV przewidziana 
jest znaczna podwyżka podatków i 
pensyj urzędniczych dowiaduję się 
z miarod jnego zródła, że żadne 
podwyżki ani podatków ani pensyj 
nie będzie i wiadomości o tem po. 
zbawione są podstaw, 

Zmiana attache wojskowego 
w Rzymie. 

Według krążących w kołach po- 
litycznych pogłosek, w niedługim 
czasie spodziewane jest pfzesunięcie 
obecnego atiache wojskowego przy 
noselstwie polskiem w Rzymie, pułk. 
Matuszewskiego, na stanowisko w 
jednem z państw południowo euro- 
pejskich, 
ESS TE RRTS T PART SESI 
kraju, imieniem godności władzy pol- 
skiej, żądamy wyrsźnie i stanowczo: 
do więzienia z posiem Wolickim! 

N. Sz—s.



Proces 0 račužvela w W ileńsk. Kuratorjum Szkolnem. 
Pierwszy dzień rozpraw. 

Proces Pożerski — Rachalski 
nadużycia w Kuratorjum nie budzi 
większego zainteresowania. Sala roz- 
praw w dniu wczorajszym  Świeciła 
pustkami. Na marginesie procesu, 
zanim przejdziemy do streszczenia 
wczorajszego przeciegu rozprawy, 
-nasuwają się pewne uwagi charakte- 
ru bardziej ogólnego. 

Oskarżony Pożerski przyznał się 
do wszyctkiego, co zarzuca mu akt 
oskarżenia (podany. przez nas w wy- 
jątkach w oniu 13 bm.) oprócz tych 
punktów, które inkryminuje mu fal- 
szowania list płacy. Inaczej jest z 
drugim oskarżonym Rachalskim, Nie- 
przyznaje się on do winy i dla 
swojej obrony używa metody zwala- 
nia całkowitej winy na ówczesnego 
Kuratora p. Gąsiorowskiego, panu- 
jące stosunki w  Kuratorjum i tp.' 
Wyjaśnienia osk. Rachalskiego ujęte 
w obszerny referat były raczej aktem 
oskarżenia niż odpowiedzią na pyta- 
nia czy przyznaje się do stawianych 
mu zarzutów. Ten „akt oskarżenia” 
p. Rach:iskiego po ża niektóremi 
bardzo ciężkiemi zarzutami zawiera 

sporo tównież momentów wprost 
humorystycznych jak pożyczanie ża 
rówek lub drzewa ze szkół przez p. G. 

Pierwsze formalności. 

Punkiualnie o 10.15 wchodzi na 

salę sąd w składzie nieco zmienio- 

nym niż to było zapowiadane. Za- 

miast sędziego Wyszyńskiego sędzia 

honorowy Jacewiez. с 
Po sprawdzeniu personalji oskar: 

żonych przewodniczący ogłasza, że 

wpłynęło podanie Delegata Prokura- 

torji Generainej O przyznanie po: 

wėdziwa cywilnego w sumie 11608 

zł. 67 gr. Przedstawiciel prokuratorji 

p. Niedzielski popiera prośbę. Sąd 

wyraża swoją zgodę i uznaje Proku- 

ratorję Generalną powodem cywil- 

nym. й 
Przy sprawdzaniu listy obecnošci 

świadków wyjaśnia się, że ośmiu nie 

stawiło się. Dwóch z racji nieuspra- 
wiedliwionej nieobecności zostaje 

ukaranych. 
Przewodniczący odczytuje akt о- 

skarżenia skonstruowany przez pod- 

prokuratora Misiewicza i po odczy: 

taniu zwraca się do oskarżonych z 

zapytaniem: „czy przyznają się do... 

it d. 
Akt oskarżenia w części dotyczą: 

czej oskarżonego Pożerskiego prze- 

widuje trzynaście poszczególnych po- 

i, 
Eozerski przyznał się do wszyst- 

kich za wyjątkiem 1, 9 i 10, w któ: 

rych to punkiach mówi się o pod- 

niesieniu sum przy pomocy  fikcyj: 
nych list płacy. Na usprawiedliwie- 
nie swoje osk. Pożerski podał, że 

kilkakrotną choroby w domu nad- 

wyrężyły jego budżet i grą w karty 

przy pomocy pieniędzy skarbowych 

usiłował wybrnąć z tej sytuacji. Kar: 
ty zawiodły i konsekwencje znane są 

już wszystkim. W przemówieniu 
swoim oskarżony nadmienia, że z 

powodu braku kasetki większe sumy 

przechowywał zawszęż U siebie w 

domu. System ten okazał się w skut- 
kach swych zabójczy. 

Oskarżony Rachalski. 

Osk. Rachalski odpowiada z wol: 

nej stopy. Do winy się nie przyznaje 

i na swoje usprawiedliwienie odczy- 

tuje obszerny referat w którym twier- 

dzi, że w kuratorjum panował chaos 

wywołany brakiem ludzi na odpo: 
wiednich stanowiskach. Sytuację kom- 
plikował stosunek _jaki łączył Gąsio: 
rowskiego z osk. Pożerskim. Kurator 
Gąsiorowski żywił sympatję do Po: 
  

are Jan Bułhak (3 
agiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 

Ceny zniżone. 

ożerskiego. Źródłem tej sympatji był 
fakt, że Pożerski był dla kuratora 
człowiekiem b. dogodnym, gdyż za- 
spakajał wszelkie, nawet nielegalne 
żądania pieniężne kuratora bez naj. 
mniejszego protestu. 

Tu oskarżony Rachalski przytacza 
fakty, które mają potwierdzać winę 
kuratora Gąsiorowskiego i jego za- 
stępcy, Świderskiego. Dalej oskarżo: 
ny zaznacza, że kuratora nigdy pra- 
wie nie było w biurze, a przed każ: 
dym jego wyjazdem w b'urze dało się 
zauważyć  gorączkową. pracę nad 
zdobywaniem potrzebnych na wyjazd 
pieniędzy. Wienczas powstała t. 2. 
kasa podręczna kuratora zasiłana przez 
oddanego i pomysłowego Pożer- 
skiego. : 

Do kasy tej trafiały sumy przez- 
naczone zasadniczo na inne cele jak 
n. p. renumeracje, pensje i na opla- 
cenie rachunków, które po dłuższym 
czasie zwracane były z tytułu zwrotu 
sum podniesionych z niewłaściwego 
artykułu. 

Wszystko to działo się w okresie 
dewaluacji pieniądza. 

W trakcie czytania „wyjaśnienia 
przez osk. Rachalskiego przewodni- 
czący zwraca uwagę, że wszystkie 
szczegóły dotyczące poszczególnych 
punktów oskarżenia Świadek będzie 
miał możność wyłuszczyć w toku 
przewodu sądowego. 

Następuje kilkuminutowa przerwa 
poczem osk. Rachelski czyta w dal- 
szym ciągu. 

Sumy otrzymane z potrąceń nau- 
czycielom rzekomo na dodatkowe 
kursy nauczycielskie w Święcianach 
trafiają do banku na rachunek bie- 
żący: Gąsiorowski — Świderski, 

Protegowany kuratora, Gąsiorow - 
skiego  d-r Moszeński otrzymuje 
peńsję ochroniarki kontraktowej nie- 
istniejącej ochrony, a sam kurator 
pożycza drzewo i żarówki ze szkół 
i nie oddaje ich pomimo ośmiu ur- 
gensów w tej sprawie z urzędu wo- 
jewódzkiego. 

W konkluzji swego przemówienia 
oskarżony twierdzi: „Wobec stosun: 
ków panujący wówczas w kuratorjum 
i stanowiska jakie zajął Kurator trudno 
mi było ustrzedz skarb od strat. Nie 
poczuwam się do winy. 

Mówiąc o stosunkach w  Kura- 
torjum oskarżony podkreśla, że po- 
wykryciu nadużyć członek komisji 
ministerstwa p. Mikulowski wyraźnie 
starał się zaiuszowzć tę sprawę. 
Presja wywierana na oskaržoego w 
celu załagodzenia go nosiła charakter 
terroru ”. 

Po przemówieniu osk. Rachal- 
skiego Sąd zaprzysiągł Świadków i 
biegłych: kaligrafa p. N, Kaczora i bu: 
chaliera p. S. Kanisa. 

Zeznania świadków. 

Św. Karczewski Urzędnik lzby 
Kontroli Państwowej mówi o prze: 
prowadzonej przez siebie szczegóło- 
wej rewizji w rachunkowości Kura- 
torjum zatrzymując się nad wszyst- 
kiemi znanemi już punktami. 

Świadkowie: Wenk i Bilski (na. 
ucz. giranazjum) i Czapkiewicz (dy: 
rektor gimnazjum w  Święcianach) 
zęznają krótko i zeznania ich są mało 
ciekawe. 

O trzeciej przewodniczacy ogłasza 
dwugodzinną przerwę  obiadową, 
po której sąd przystępuje do zbada- 
nia istotnej sprawczyni wykrycia na- 
dużyć w Kuratorjum b. urzędniczki, 

Fr. Anton, która pierwsza zwró: 
ciła uwagę na nieprawidłowy tryb 
przeprowadzania operacji finansowych, 
a utrwaliwszy się w tem przekonaniu 
doniosła o tem początkowo zastępcy 
buchaltera p. Połudzińskiemu, na- 
stępnie  przedstawicielowi Kontroli 
Państwowej, 
4 Świadek mówi o sfałszowanych 

listach płacy wykradzionych nasięp- 
nie z archiwum. 

  

  

SAVOIR VIVRE 
czyli 

Obyczajówka podręczna. 
Można nieznosić przesady w t.zw. 

„ceremenjach towarzyskich* iub prze- 

ciwnie można w niej „gustować, lecz 

gdy kto „nie uznaje" zgoła form to- 

warzyskich i niechce nic o nich wie- 
dzieć ani znać, na to jedna tylko mo- 

że być odpowiedź, mianowicie wzru: 

szenie ramionami. AG 

Bo od czego i dlaczego istnieją 

w całym cywilizowanym (a nawet 

nawpół jeszcze dzikim) świecie: formy 
towarzyskie? Dlatego i od tego aby 
ludzie, drepcząc po tym naszym ziem- 
skim globie, nie.. potrącali siebie 
wzajemnie a nieustannie; nie nastę- 
powali sobie na nogi, nie rozpierali 
jedni drugich łokciami, nie pakowali 
sobie palca prosto w oko etc. Bez 
form towarzyskich, bez ich „tyranji“, 
byłoby życie ludzkie okrutnie — nie- 
znośne. Po miesiącu próby wrócono* 
by do nich. : 

Wielka, prześwietna zasada „Nie 
czyń bliźniemu, co tobie nie milel“, 
która powinna by regulować wszyst- 
kie zgoła ogólno:ludzkie sprawy na 

ziemskim padole, jest też ideowym 
fundamentem form towarzyskich. For* 
my towarzyskie, zabezpieczając 'czło: 
wieka cywilizowanego od ewentualnej 
barbarji bliźniego, dają też bliźniemu 
gwarancję, że na barbarję się nie 

W toku dalszych zeznań sw. 
— 

natknie, Są to jakby .. pakty bezpie- 
czeństwa regulujące stosunki między- 
ludzkie i utrzymujące je w słusznej 
a godziwej równowadze. 

Formy towarzyskie nie są bynaj- 
mniej czemś dogmatycznie zakrzepłem: 
ywo są, podległe rozwojowi. Nigdy 

nie tracąc osiągniętych zdobyczy, 
odrzucają to, co przestarzeje i nowe 
zwyczaje wprowadzają w życie. Pod- 
legają kaprysowi mody, wszelako nie 
do tego stopnia niewolniczo jak ród 
niewieści wobec nakazu pierwszego 
lepszego żurnalu mód. Wprost np. 
wyobrazić sobie nie można, aby wyjść 
już kiedykolwiek miało z użycia uży- 
wanie... chustek do nosa lub sztuč- 
ców. Tych zdobyczy „towarzyskich* 
żaden już chyba naród cywilizowany 
nie utrąci, Natomiast odpadł — aby 
się tek wyrazić — wszelki sevoir-vi- 
vre odnoszący się np. do poniecha- 
nego przez damy wielkiego świata 
zwyczaju przyjmowania gości.. leżąc 
w łóżku lub podczas, wcale nawet 
intymnych, zabiegów tualetowych. W 
żadnej też już teraz nie znajdziemy 
„obyczajówce* np. wskazówek na ja- 
kiej tacce mają być podawane szczyp- 
ce do ucierania świec. Przybyły na- 
tomiast: dancingi, tennisy, golf, polo, 
fajfokloki i tp. pociągając za sobą 
nowe odmiany form towarzyskich, 

Nie od rzeczy będzie zajrzeć; co 
też nowego przybyło do  podręczni: 
ków savoir vivre'u — powojennych? 
Oczywiście nie będziemy tam szukali 
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O naszych sprawach, 
Poklosie prasowe, 

Zakipiało w prasie polskiej 
listu p. Wł. Grabskiego. Pan Grabski 
oświadczył, że p. Witos w obecności 
marsz. Rataja dawał mu cyniczne 
korupcyjne rady na posła Byrkę, a 
prócz tego oskarżył o korupcję p. 
Michalskiego, Byrke, Rosmaryna i 
Wyrzykowskiego, Ca do niektórych 
z tych panów zdaje się że p. Grab- 
ski się zapędził, p. W yrzykowskiego 
zaś reputacja jest nie do uratowania. 

Każdy z tych panów pobiegł do 
swego pisma i tłómaczy, że jest nie 
winny, natomiast, że na p. Wł, Grab- 
ski ciążą takie, a takie zarzuty. 

Republikańscy parlamentarjusze o 
sobie... 

Przechodząc od tych spraw do 
kwestji poważnej musimy niestety zz- 
cytować następujący passns z Czasu. 

Litwa głosi na wszystkie stromy, jako- 
by pozostawała z Polską w stanie jakiejś 
elironicznej wojny. Ale bądź co bądź pogło: 
ski takie — choć fałszywe — Polsce szko: 
dzą i powinąe być zdementowane. Zdemen- 
towanie zaś nieby mie „pomogło, gdyby Pol- 
ska bez żadnej potrzeby a z wielką dla go- 
spodarstwa swojego szkodą przystąpiła do 
podniesienia kredytów wojskowych. Dlatego 
też i z tego względu należałoby być pod 
tym względem ostrożnym, * 

Pomimo wielkiejjpowagi jakiej za” 
żywa Czas wypada nam iu oświad” 
czyć, że tak pisać nie można. Tak pi* 
sać nie ma prawa pismo państwowe, 
polskie. Pomimo spokojnego tonu 
notatka powyższa mieści w sobie in- 
synuację szkodliwą ala państwa, Nasz 
budżet wojskowy zapewne daje duże 
pole dla oszczędności w niektórych 
dziedzinach, w innych wymaga nie- 
wątpliwie zwiększenia kredytów. Roz- 
miar kredytów wojskowych dyktuje 
nam nasz wywiąd, który powiada o 
przygotowaniach wojennych  sąsia- 
dów. Pismo polskie nie może, nie 
powinno pisać, że zwiększenie kre- 
dytów utrudni nam dementowanie 
wiadomości o wojnie z Litwą. Tego 
rodzaju notatki niech Czas pozostawi 
redaktorom Rzeczypospolitej. 
‚ Dla oszczędności jest pole gdzie- 
indziej. Oto co pisze jedna z gazet 
warszawskich o honorarjum p. Kem- 
merera. 

Odpowiedziano nam, ź isj. 
Kemmerera kosztuje Polskę oki ai 
więcej tylko 2 mil: dolarów. czyli 18 mil, 
złotych!!! Wprost wierzyć "się nie chce, aby 
skarb polski wypłacić miał tak potwornie 
wysokie honorarjum za.. rady amerykai- 
skiego ekonemisty. Wiadomość mamy z 
wlarogodnego źródła, musimy jednak doma- 
gać się, aby Rząd ogłosił dokładny rachu. 
nek kosztów misji p. Kemmerera. 

Osieminaście miljonów złotych ża 
rady ekonomiczne! Niezłe honora- 
rjum! A te zapłaciliby Yankesi za 
rady dajmy na to p, Wład. Grabskie- 
go. Hę? Jeśli tak pójdzie dalej, to 
amerykanie wypompują z nas sumy 
równe tem, które swego czasu ze- 
brał u nich p. Paderewski. Żeby te 
rady choć cokolwiek nam przyniosły. 

M. 
WTEDERZRZGNAAZCEKA КОЛБ ПНОа ЧЛ PORE 

Anton mówi o tem, że słyszała jak 
Pożerski polecił p. Połudzińskiemu, 
rzekomo z rozporządzenia Kuratora 
Gąsiorowskiego oświadczyć pracow: 
nikom, ze jeżeli ktoś z nich piśnie 
bodaj słówko o tem co się dzieje w 
wydziale rachuby—to w 24 godziny 
otrzyma zwolnienie, 

Oskarżony Pożerski w formie 
sprostrwania w tej kwestji objaśnia 
że zarządzenie te dotyczyło jedynie 
nieinformowania prasy przez poszcze» 
gólnych pracowników. 

Następny świadek kasjer kurator- 
jum Wielkidzień Żołdziewicz zeznaje 
długo i nadzwyczaj drobiazgowo o 
systemie urzędowania w Kuratorjum 
f stosunkach wewnętrznych. 

Dziś dalszy ciąg zeznań świadków 
i przemówienia stron. 

Proces potrwa dni parę. 7 

P. S$. W numerze „wczorajszym procesu 
(rub. Z Sądów) w wierszu 14od góry omył: 
kowo wydrukowano nazwisko zamiast <Ra- 
chalski> wiano być Pożerski co niniejszem 

prostuje my. 

rad i wskazówek w rodzaju: należy 
siedząc u stołu przy obiedzie zwró: 
cić się nieco na stronę.. ucierając 
nos, albo — nie jeść nożem, nie 
kroić chleba zamiast łamać, nie wy: 
cierać serwetą widelca i łyżki przed 
ich użyciem... Przedwojenne, cieszące 
się największą wziętością podręczniki 
pani dAlg nie zostały po wojnie 
prześcignięte. Tu i owdzie tylko—np. 
w „Das usages et de I'elegance” ba- 
rona Foupuier'a — znajdzie się ten i 
ów szczegół odbiegający od dotych- 
czasowej reguły. & 

Z góry uprzedźmy: te, o których 
będzie mowa, są to formy fowarzy- 
skie francuskie, lub ściślej —paryskie. 
Czy mają nas obowiązywać? Kwestja 
otwarta. Jak kto woli. Przypuścić 
jednak wolno, że skoro hołdujemy 
francuskiej modzie, to dlaczegoż byś: 
my nie mieli stosować się do fran: 
cuskich czyli paryskich form  towa- 
rzyskich? 

Oto jest np. le jour de Madame. 
Pani przyjmuje. Podaje się gościom: 
szklankę herbaty lub czekolady, oran+ 
żadę, ciastka, petits foursy, a nawet 
kanapki czyli butersznity (sandwichs), 
Coraz bardziej wchodzi w zwyczaj 
częstowanie panóś: winem. Podaje 
się Maderę, Porto, Xeres, Malagę na: 
wet wino Cypryjskie. Dobry zwyczaj! 

Nawiasem mówiąc, każdy dom 
podtrzymujący choćby najmniej liczne 

Ww o 

„Opinje prasy niemieckiej 
„BERLIN, 14.X (PAT). Dzienniki berlińskie stwięrdzają, iż wynik 

dzisiejszego głosowania w pierwszej komisji Zgromadzenia Ligi Narodów 
zapewnia Polsce bezwzględnie półstałe miejsce w Radzie Ligi. Pisma 
wskazują, iż w przeciwieństwie do opinji kół angielskich i francuskich 
delegacja niemiecka uznaje wybór Polski za niepewny, przypuszcza bo: 
wiem, iż wszyscy ci, którzy mieli oddać białe kariki obecnie będą gtoso- 
wać przeciwko Polsce. „Berliner Tageblatt* dochodzi do wniosku, iz 
głosy oddane przeciwko wnioskowi Louchoura zwracają się nie przeciwko 
Polsce, lecz przeciwko stwarzaniu precedensu na rzecz Polski. Korespon- 
dent tego dziennika tłumaczy stanowisko Niemiec tem, iż delegacja nie- 
imiecka bez względu na interes poszczególnych państw solidaryzuje się 
z poglądami, iż wniosek, zamierzający do ułatwienia reflekcji nie odpo- 
wiada duchowi Ligi Narodów. W przeciwieństwie do wszystkich po: 
wyższych wywodów donosi prawicowa „Boersen Złig* z kół dobrze 
poinformowanych, 1% delegacja niemiecka będzie głosować za przyzna- 
niem Polsce nie stałcgo miejsca i wyraża zdziwienie z pod>bnego obrotu 
sprawy. - 

Ošwiadczenie Brianda. 
! BERLIN. I41X. PAT. Na ręce przedstawiciela jednego z berlińskich 

pism socjalistycznyco Briand wysłał oświadczenie, stwiardzające, iż nie 
taji on. że w toku rokowań między nim a Stresemanitiem rozpatrzone będą 
środki i drogi, mające umożliwić współpracę Niemiec i Francji w duchu 
Locarna. W związku z tem prawdopodobnie rozpatrywana będzie sprawa 
okupacji Nadrenji oraz sprawa nieukończonego jeszcze rozbrojenia Nie: 
miec w myśl klauzur pokojowych. Briand zaznaczył, iż życzeniem Francji 
byłoby możliwie jaknajrychlejsze zakończenie prac wojskowej koinisji kon- 
trolnej, co uzależnione jest od spełnienia przez Niewcy życzeń wysunię. 
tych przez tę komisję. : 

Turcja nie wejdzie do Ligi Narodów. 
LONDYN, 14/IX PAT. »Times» donosi z Angory, iż koła miaro- 

dajne zaprzeczają temu, jakoby Turcja miała podjąć jakieikolwiek kroki 
celem wstąpienia do Ligi Narodów. Pobyt w Genewie posła tureckiego 
w Bernie i Bukareszcie miał charakter czysto prywatny. Turcja śledzi 
jednak pilnie działalność Ligi Narodów. 

Wspólne śniadanie przyjaciół. 
, GENEWA, 14. IX, Pat. Dziś odbyło się tu Śniadanie dziennikarzy 

państw Małej Ententy i Polski. Ooecni byli również ministrowie Zaleski, 
Ninczicz, Benesz i Mitiliaescu. Przemówienia rozpoczął redaktor Bzaup re, 
mówiąc o znaczeniu prasy i współpracy I z Malą Ententą w duchu idei 

Ligi Naredów. Wielką mowę o tej współpracy oraz o znaczeniu i sile 
Małej Eatenty i Polski wygłosił Stefan Radicz. Mówca w wielu ustępów 
swego przemówienia poświęcił Polsce wiele słów przyjemnych, do które 
zwrócił się w goracych słowach, podkreślając jej kulturalne znaczenie w 
Świecie; jej posłanuictwo na Wschodzie Europy, potęgę jej poezji i idei 

o int, której zawsze służyła. Mowę tę przyjęto gorącemi oklas- 
ami. 

Pozatem przemawiała pani Vacarescu, minister Jugosławji Jovanowicz 
oraz delegaci prasy rumuńskiej, czechosłowackiej i jugosłowiańskiej. 
Wszyscy mówcy mieli serdeczne zwroty pod aderem Polski, Śniadanie 
zamieniło się właściwie w manifestację pod adresem Polski. Na przemó 
wienia to odpowiedział minister spraw zagranicznych Zaleski, dziękując 
ża objawy sympatji uznania i'życzliwości dla Polski. Minister podkreślił, 
iż chociaż Polska nie wchodzi w skład Małej Ententy, to jednak syste: 
mem iraktatow przyjaźni i arbitrażowych z Czechosłewacją, Rumunją a 
wkrótce i Jugosławją (oklaski) zaznaczyła swą współpracę ze wszystkiemi 
członkami Małej Ententy. W końzu minister specjalnie podziękował Ra- 
diczowi za jego gorące słowa pod adresem Polski. Przewówieaie min. 
Zaleskiego zostało przyjęte entuzjastycznemi oklaskami. 

Li i i LET Luis A A ZO 

D-ca artylerji skazany na karę Śmierci: 
MADRYT, 14 IX PAT. Trybunał wojenny w Sogowji skazał na 

karę śmierci dowódcę szkoły artylerji, a 30 oficerów na karę długolet- 
niego więzienia. Na propozycję rządu król! zamienił karę śmierci na doży- 
wotnie więzienie. 

MADRYT, 14iX PAT. Minister spraw wojskowych wydał zarzą- 
dzenie udzielenia wszystkim żołnierzom  artylerji czteromiesięcznego 
urlopu. Tylko nieznaczna ilość żołnierzy pozostała w koszarach. 

Zamordowanie członka G, P. U, w Mińsku. 
Według otrzymanych informacyj z pogramicza onegdaj wsród białego 

dnia zabity został w Mińsku wystrzałem z rewolweru członek UPU. niejaki 
Chałutin w czasie, gdy Race z zajęcia codziennege do domu. Po dokona- 
nym zabójstwie nicznani sprawcy rozrzucili w poblizu swej ofiary cały szereg 
odezw nawołująeych do obalenia Sowietów. Odezwy te podpisane były przez 
<sojuz spasienja Rassii». 

Zjazd Nowogródzkiego Towarzystwa Rol- 
niczego. 

BARANOWICZE. 14 IX. W dniu wczerajszym zamknięto obrady 
pierwszego zjazdu Nowogródzkiego Wojewódzkiego Towarzystwa Rolni- 
czego. W zjezdzie wzięło udział z górą 200 osób. Obrady rozpoczęty się 
w niedzielę i trwały dwa dni. Przewodniczył prezes T wa p. Konstanty 
Rdułtowski. Dłuższe referaty wygłosili pp. Z. Rewienski, prof. Biedrzycki, 
Łostowski, Osth. Po każdym referacie toczyła się -ożywiona dyskusja. 
  

KONSERWATORJUM MUZYCZNE w WILNIE. 
(Z PRAWAMI) pl. Orzeszkowej 9. 
Klasy instrumentów solowych i orkiestrowych, 
śpiewu solowego, przedmiotów teoretycznych 

KLASA Opetowa, — KLASA Otganowa. 

ė 
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Nowošci wydawnicze, 
— W «<Wiadomošciach Literackic! 

(Hr. 37) w rozmowie z red. Orliczem wy! 
wiada p. St« Magr kierownik działu kulig" 
ralnege w «Prager Presse» swoje Peg! 
na <solidarność narodów słowiańskich», 
której upaśruje «moment odrębny i вресу® 
ficzny w zakresie wspólnoty narodów euro? 
pejskieh»» My, Czesi, —powiada p. Marg— 
zroślimy sią z ideologją ogólno-słowiańską: 
Wolno zapytać: z jaką? Bo ideologji „Ogól.- 
no słowiakski.h było sporo a i obecnie nię 
jest bynajmniej jedna tylko, obowiązująca 
wszystkie narody słowiańskie.  Wymiana: 
kulturalnych i gospodarezch wartości? Wyż. 
mieniamy je, my np. Polacy, bardziej niż z 
marodami słowiańskimi z Frawcją, z Włos- 
ehami, z Ang ją, z Niemcami. Uaja słowiań? 
ska? Miałaż by oczywiście i Rosja do niej 
wejść? P. Magr propaguje kursy wzsjemno+ 
iuformacyjne, połkse-czeskie. I owszem! Co” 
zaś do tego aby elita inteligencji bułgar« 
skiej, serbsiej, czeskiej zjeżdżać się miała 
np. do Krakowa na wykłady o objawach* 
polskiego życia umysłowego, to Idea taka: 
nie zdaje się mieć podstaw realnych, ® 

W <Šwiatowidzies (Nr. 37) ladny por 
tret Jana Kepury: Spiewał tu w Wilnie. 
wraz z Mechówną ;i kiłkoma jeszcze wat. 
szawskimi artystami, Podnatesiono + 
protesty! Kiiku recenzentów, miłośników cą 
nauczycieli śpiewu nazwało publicznie taki: 
występ «skandalem». A teraz oto zawarł) 
Kiepura kontrakty... zagranicą na lat trzy 
zapowniające mu przeszło miljon |złotych., 
Ot, i juź ge Wilno nie usłyszy; a po trze 
latach łatwe przewidzieć ile będzie koszto-, 
wała każda nutka Kiepury, - i 

— «ilmatracji» numer 36—ty głównie: 
jest poświęcony iwowskim Targom Wscho-+ 
dnim, Ciekawe trzy wizerunki Japonek, te-“ 
gorocznych, z których jedna jest najboga'» 
tszą w Japonii kobietą. 

— «Przewodnika Bibljograficznego> 
ukarał się zeszyt $—my. 

Polsce peświęcony zeszyt pary" 
skiego <Fidac'a», wydany z okazji war- 
szawsio-krakowskiego zjazdu, jest majster - 
sztykiem redaktorskiej pomysłowości i świet- 
nege technicznego wykonania nie bylejakie- 
go zadania. Chodziło o danie zagramicy na 
sześćdziesięciu stronicąch sporego formatu 
wyobrażenia o tem jakie czyny dokonały 
wskrzeszenia Państwa Polskiego i jakiemi 
drogami chodziła myśl polityczna gdy się 
to stawało. Do pomocy wzięto: mapy, wy- 
kresy, wizerunki, ilustracje. Cały materjał . 
rozbity został wirtuzowsko na poszczególne 
rozdziały edtwarzające z doskonałą przej: 
rzystością i plastycznością wszystkie epizody * 
(w «raju i zagranicą) bsjeeznego rap 
zmartwychwstania Polski. A wszystko trS2M 
towane z objektywnością zaszczyt przyne* 
szącą redaktorskiej wytrawności i pewn 
ręki. Jest to zeszyt porządkowy, ma miesiąc 
wrzesień Biujetynu de la Federatien Interal* 
lile des Anciens Cembaltants, ukazującego 
się co miesiąc pod tytułem <F. I. D. A, C.> 
Ręczyć można, że wielu Pelaków s czoło 
wej nawet inteligencji zeszyt taki w wyso- 
kim stopniu zainteresuje i — niejedną im 
sprawę z eałą trafnością wyjaśni. Osobliwie 
kilkanaście mapek ilustrujących fazy, które 
<kwestja polska» przechodziła zasługują na . 
specjalną uwagę. Czemu my nie zdobyliśmy : 
sie na taką podręczną emcyklopedyjkę osta* 
tnich lat! Jak już informowaliśmy p:zewod* 
niczy komisji redakcyjnej <Fidąc> znakomi- 
ty publicysia, dziennikarz jeden z pierw- 
szych w Europie, zasilający i <Słowo> swe- 
mi korespondencjami z Paryża, Kazimierz 
Smogorzewski. Wydanie takiego zeszytu «Fi- 
Часа», który obiega cały cywilizowany 
świat, zeszytu tak umiejętnie i okazale po* 
święconego Polsce — jest ogromną usługą - 
oddaną krajowi naszemu wa arenie między* 
narodowej 

TEST TUTIS STATE NOK SS — 

Mała Ententa zado-' 
wolona. | 

aS 
PRAGA, 14—IX Pat. Minister 

Benesz oświadazył przedstawicelowi 
„Prager Presse* iż mała Ententa za, 
dowołona jest z wejścia Niemiec do 
ligi Narodów, Fakt ten był przedmio* 
term dażeń narodów od lat ośmiu. 
Wejście Niemiec gwarantuje równi ež 
spokój i dla krajów wchodzących w 
skład Małej Eatenty, 

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. WIELKA 21 

KLINIKA 

chorób dziecięcych 

VUB B. 
(Antokol Szpital Wojskowy) 

Przyjumje chore czieci od 15 wrześ: |. 
nia. Porady dla przychodzących | 

codziennie do godz. 11 rano. 

— 

  

  

—
—
—
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Przyjmowanie zapisów codziennie od g. 11—2, 

tosunki towarzyskie, powinienby przy kawie czarnej, córka pani demu 
mieć dzień kiedy pani przyjmuje. 
Bliżsi przyjaciele, les intimes wie: 
dzieliby, że tego dnia na pewno 
zastaną w domu jeżeli uie panią i 
pana, tudzież ich rodzeństwo, to 
samą panią; dzień by to był np. dla 
pierwszej wizyty młodego małżeństwa 
zawiązującego stosunki towarzyskie, 
dla kogoś, co przyszedł pożegnać się 
przed wyjazdem, dla krewnych, dla 
wszelkich wizyt zwanych okropnie 
de digestion składanych po balu lub 
obiedzie proszonym w ciągu tygod- 
nia, dans les huit jours, — proszę 
dobrze zauważyć, 

Śniadania proszone podawane są 
bądź a l'anglaise bez obrusa, co 
wymaga pewnego wykwintu zastawy, 
sreber, kryształów i t« p, bądź na 
obrusie w styjiu trzech Ludwików, 
Dyrektorjatu i Cesarstwa. Widelec, 
rozumie s'ę, na lewo, nóż na prawo, 
Między jednem nakryciem a drugiem 
minjaturowa solniczka. _ Zmienianie 
sztucców—co jest zupełną nowoś- 
ciąl—obowiązuje tylko dla ryby i le- 
gominy. Dwa men. po obu końcach 
stołu—wystarczą. Śniadania mogą 
być podawane na fajansie; dla obia- 
dów bardziej nadaje się porcelana, 
Półmisek podaje się najpierw damie 
siedzącej po prawej ręce gospodarza 
domu. Przyjętem jest powtórnie ob: 
nosić potrawę. Kawy czarnej nie pije 
się u stołu; przechodzi się na kawę 
i likiery do salonu. Podaje cukier, 

(o ile, oczywiście, „takową” posiada). 
Do konjaku wskazane są kieliszki w 
kształcie beczułeczki; bukiet konjaku 
rozwija się w nich najdoskonalej pod 
ciepłem ręki. Maitre d'holel czyli ka- 
merdyner: we fraku, w białych nicia: 
mych rękawiczkach i w białym kra- 
wącie. W domach kawalerskich we 
Francji oraz w Anglji uchodzi też 
przy śniadaniu proszonem aby służba 
usługiwała w szarem ubraniu przy 
czarnem krawacie. Panie mogą siadać 
do śniadania w kapeluszu — oczy- 
wiście z wyjątkiem gospodyni. Dla 
panów wystarcza marynarkj (vestoń). 
Nie stosuje się tern ostatni szczegół 
do śniadań wystawnych, zwłaszcza 
gdy za stołem znajduje się osobi- 
stość wysokiej rangi, np. ambasador, 
minister, książe krwi i t. p. Po Śnia- 
daniu należy podziękować pani domu 
(tylko: pani domul) i zabawić w sa- 
lonie przy końwarsacji mnie więcej 

tera 
ajfokloki uległy po wojnie istne- 

mu zdegenerowaniu. Teraz to już 
formalne  podwieczorki. — Madstwo 
ciast najrozmaitszych,  butersznity, 
torty, czekolada, woda z najrozma- 
itszemi sokami. Dla panów obowią- 
zkowo: pertwejn (porto). W salonie 
powinny być przygotowane stoliki 
do bridge'a i do mah-jongu. Kamer- 
dyner we fraku przy białym krawacie, 
służba w liberji. Wieszanie w przed- 
pokoju okryć jedne na drugie — nie: 

  

dopuszczalne! 
Zaproszenie na obiad powinno 

dojść do rąk zapraszanej osoby co 
najmniej na 10 dni przed datą obia- 
du. Nie trzeba podkreślać, že wska- 
zane jest dobierać towarzystwo obia* | 
dowe tak aby nie wynikły zbyt ostre 
dvsputy, a rozsadzać gości tak, aby 
każdy jaknajmilsze miał sąsiedztwo 
u stołu. Między nakryciami menu na 
podstaweczce. Na niem tylko potra- 
wy, Wina wymienia podający je słu- 
žący. Ś 

Tradycyjnej harmonji win i po- 
traw wojna nie zmieniła. Przy zupie— 
xeres, przy rybie — biały burgund, 
przy mięsie — czerwone bordeaux; 
do pieczystego — również borde* 
aux lecz ostrzejsze np. Saint-Emilio! 
a nie Medoc; do pasztetu lub raków— | 
czerwony burgund, do jarzyi: — bor | 
deaux białe, przy lodach >. porto 
lub małmazja (malvotsie) a dopiero | 
przy deserze i owocach — szampan. 
Na obiadach mniej wystawnych wy- 
słarczy antiquo modo: białe burgun- 
dzkie do ryby, czerwone bordoskie 
do mięsa, szampańskie przy wetach. 
Miseczki z wodą przy końcu obia- 
du — już się nie podaje. Cieszyć 
się należy, że wyszło z mody coś 
podobnie . miesmacznego. 

Jeśli na obiedzie jest obseny wy- 
soki dostojnik Kościoła, książę krwi, 
słowem dygnitarz, wówczas pan do- 
mu ustępuje mu swoje miejsce i sa* 
dza go vis-4-vis swej małżonki, Jeżeli 
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W sprawie eksportu 
zboża, 

(Memorjał Związku Polskich Orga: 
nizacyj Rolniczych) 

«Przed kilku dniami Ministerstw o 

Rolnictwa 1 Dóbr Państwowych ro- 

zesłało do prasy komunikat, zawiera: 

jący charakterystykę sytuacji, która 

się wytworzyła ostatnio. na rynku 

zbożowym oraz "zapowiedź represyj, 

jakie raają być zastosowane w sto: 

sunku do rolników w formie silniej. 

szego zaciśnięcia śruby podatkowej 

oraz wstrzymania prolongaty kiedy: 

tów, a to w tym celu, ażeby zmusić 

rolników do bardziej intensywnej po- 

daży zboża», NA 

Wobec tego, że wypowiedziane 

w tym komunikacie poglądy dają na- 

der jednostronne, a w pewnych wy- 

> Le TO 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 
by się uskarłać na to, że osiąga га 
wytwory swej pracy ceny znacznie 
niższe od tych, jakie otrzymuje rol- 
nik czeski, francuski, niemiecki a na- 
wet rolnik ze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. 

Wewnętrzna cena na rynku pol- 
skim jest więc znacznie niższą od 
cen płaconych na innych h 
Na skutek chwilowej zwyżki w koń- 
cu sierpnia cena ta przekroczyła cenę, 
jaką można uzyskać przy eksporcie, 
na skutek czego eksport ustał, co 
komunikat Ministerstwa uznaje za 
objaw szkodliwy dla bilansu handio- 
wego, a nie znajdujący uzasadnienia 
w wyniku tegorocznych zbiorów w 
Polsce. Z poglądem. tym nie można 
się zgodzić. Dotychczas nie mamy 
pewnych wiadomości o wynikach te- 
gorocznych zbiorów i dopiero za 
parę miesięcy będziemy mieli bardziej 
dokładne dane, pozwalające na ckre- 

rynkach. 

pozwolić sobie na to, abu skorzyst 
z przysługującego każdemu wytwór: 
cy prawa wyczekania odpowiedniej 
konjunktury dla sprzedania wytwo: 
rów swej produkcji. Olbrzymia 
większość rolników w Polsce nie 
posiada zupełnie zasobów gotów- 
kowych i jest obarczona  niesły- 
chanie uciążliwemi w wielu wypadkach 
wręcz rujnującemi zobowiązaniami 
kredytowemi. Jeżeli zaś dodamy do 
tego, że obecne miesiące są okresem 
największych wydatków w gospo: 
darstwie rolnem z powodu wypłat, 
związanych ze żniwami i sprzętem 
okopowych, to jasnem jest, że rol- 
nik ociąga się ze sprzedażą zboża 
dlatego jedynie, że niemiał czasu na 
młockę z powodu deszczów, które se twarogowy 60 — 130, masło nieso- p...» 
ciągle przeszkadzały w robotach pol- 
nych, lub dlatego, że niema zboża 
sucho sprzątniętego, kwalifikującego 
się obecnie do sprzedaży. Nadmiar 

# 

— (u) Cemy w Wilnie z dnia 14 
września r.b. : 

Ziemiopłody: żyto 32—33, owies 30—33, 
jęczmień browarowy 30—34, ma kaszę 30— 
32, otręby żytnie 23—24, pszenne.24 — 26, 
Tendencja utrzymana. Dowóz słaby. | 

Nawozy szfueczne: superfostat 16 proc. 
20 zł, za 100 kg. 

Mąka zenna _amierykańska 95 (w 
hurcie), 105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80—90, 60 proc. 60—70, 78 proc. 
50—55, żytnia 50 proc, 55—60, 60 proc, 50 
55, razowa 35—40, kartoflana 70-80, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proc. 
50—55, razowy 35 — 40 gr. za 1 kg; 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70 80, 
przecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczak 
50—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 140 — 150 gr. za 1 kg., 
cietęce 180—200, baranie 100—140, wie- 
przowe 240—250, schab 250—2790, boczek 
250—270. 

Tłuszcze słonina krajowa | gat. 3.60 — 
4.00, Il gat. 280 — 300, smalec wieprzowy 
450—480, sadło 350—400. : 

Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 180--200, twaróg 50—80 za 1 kg., 

lone 500 — 550, solone 400 — 450, desero' 
we 550—600. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle & — 16 gr. za 

1 kg., cebula 30 — 40, młoda 10 — 15 

litr, jabłka 10—30 gr. za 1 kg., gruszki 10— 
60, śliwki 45—50. 

Cukier; kryształ 135 (w hurcie), 136—137 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 178 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Z powodu świąt żydowskich ry- 
by na targu nie było. 

Ryby: liny żywe (brak), śnięte 350 — 
380 za_1 kg.,szczupaki żywe (brak), Śnięte 
250—270, okonie żywe (brak) śnięte 280 — 
300, karasie żywe (brak) Śnięte 260 — 270, 
karpie żywe (brak), śnięte 300—320, leszcze 
żywe (brak), śnięte 320—350, sielawa 280— 
300, wąsacze żywe 400—420, snięte 300—320, 
mz 450 — 470, płocie 140—150, drobne 
0—100. 

Drób: kury 400—500 gr. za sztukę, kur- 
częta 200—250, kaczki 400 — 700. młode 
300—320. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
14 września 1926 r. 

Dewizy i walaty: 
. Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 8,97 8,96 8,39 . 
Hoiandjs 361,75 36265 — 360,85 
Londyn 43.80 43,01 43,69 
Nowy-York 9.02 898 898 
Paryž 25,70 25,76 25,94 

26,72 26,78 25,64 
Szwajcarja 174,35 174,79 173 91 
Wiedeń 12730 127.62 126.98 
Włochy 32,35 32,43 32 27 
Betgja 24,70 24,76 24,64 
Stokhotm — — — 

jalny wydział przy Okręgowej Dy- 
rekcji Robót Publicznych którego 
kompetencje obejmują usyste matyzo: 
wanie przepisów ruchu doro žek s2- 
mochodowych, rowerów i t. d. O- 
statniemi czasy powstał więc projekt 
stworzęnia Urzędu, któryby obejmo- 
wał wszystkie resorty. Wymaga tego 
zrozumiała konieczność ujednostajnie - 
nia przepisów których obecną roz: 
bieżność odczuwają bardzo dotkliwie 
osoby bezpośrednio żaintereso wane— 
a więc właściciele dorożek. 

WOJSKOWA. 

'— (0) Zaciąg ochotniczy do 
służby wojskowej. Na zasadzie 
art, 62 i 63 ustawy o powszechnym 
obowiązku służby wojskowej i roz- 
kazu Min. Spr. Wojskowych z dnia 
4 września r. b. zaciąg ochotniczy 
do siużby w piechocie został przed- 
łużony do dnia 15 lutego 1927 r. 
Jeko ochotnicy mogą być przyjmo- 
wanł mężczyźw, urodzeni w latach 
1907, 1908 i 1909, nie posiadający 
cenzusu naukowego, uprawniającego 
do służby półiorarocznej. Ponadto 
pewna ograniczona ilość poborowych, 

; niezgodne z rzeczywistością Е 

nis  eaaze stanu rzeczy, lenie stosunku tegorocznej produkcji 
Związek Polskich Organizacyj Rolni. do przypuszczalnych potrzeb apro- я ;;311 pozwała sobie przesłać stereg wizacyjnych kraju. 

uwag, które się nasuwają w związku W. każdym razie na podstawie па- 
z treścią powyższego komunikatu w pływających informacyj o wynikach 
przekonaniu, że uwagi te przyczynią omłotów wnosić można, że zbior w 
się do usunięcia zachodzących niepo: roku bieżącym będzie ogólnie nieco 
rozumień i powstrzymają władze niższy od zeszłorocznego i prawdo- 
państwowe od kroków, które niewąt- podobnie będzie mniej więcej odpo: 
pliwie pociągnęłyby za sobą następ: wiadał wewnętrznemu spóżyciu. W 
stwa wysoce szkodliwe dla rozwoju tych warunkach należy b;ć nader 
rołnietwa i kultury rolniczej. ostrożnym z forsowaniem eksportu, 

W komunikacie Ministerstwa czy: bo w razie gdyby eksport ten z po- 

tamy, „że w ciągu ostatnich dwuch czątkiem roku przybrał zbyt znaczne 
miesięcy ceny żyta wzrosły o 80 rozmiary, to mugłoby się okazać, że 
blisko proc. i przekraczają obecnie z końcem roku zaszłaby potrzeba im- 
parytet Światowy na skulek czego portu zboża po cenach znacznie wyż- 
eksport całkowicie ustał; jest to więc szych od cen osiąganych przy eks- 
objaw szkodliwy również dla bilan- porcie i to dopiero byłoby istotnie 
su handlowego, a nieposiadający uza- nie pożądanem dla naszego bilansu 
sadnienia w wyniku tegorocznych handlowego. Stąd też uznać należy 
zbiorów w Polsce, jako też w ogól- za dodatni fakt, że na skutek ogra- 
noświatowych perspektywach aprowi- niczenia podaży, ceny zboża podnios- 
zacyjnych“, „ay się Uu nas do poziomu, przy któ: 

lioinie, zgodnie z twierdzeniem rym eksport automatycznie ustał, 
komunikatu ceny żyta w ciągu Sier- ponieważ oddala to niebezpieczen- 
pnia, zwłaszcza zaś w ostatnim ty- stwo ewentualnego importu do Pol- 
godniu tego miesiąca ulegały dość ski w okresie przednówkowym, a za- 
Szybkiej zwyżce. Zwyżka ta nie do: razem ułatwia osiągnięcie pożądanej, 
sięga bynajmniej jednak 80 proc. o zarówno z punktu widzenia konsu- 
jakich mówi komunikat rzadowy. menta jsk i producenta stabilizacji 
Przeciętne ceny żyta w poszczegól: cen zboża. W latach, gdy nasza pro- 
nych miesiącach roku bieżącego wy- dukcja zbożowa odpowiada mniej 
nosiły pg. notowań giełdy warszaw- więcej potrzebom spożycia, ceny 
skiej: w styczniu—3,09, w lutym — zboża na naszym rynku wewnętrz- 
2,02, w marcu 286, w kwietniu — nym będą podlegały wahaniom w 
312, w maju 3,33, w czerwcu 3,18, granicach od ceny eksportowej t. j. 
w lpcu—2,75, w sierpniu—3,20 dol. ceny osiąganej na rynkach zbytu po 
za 100 kg.— Przeciętna cena żyta w potrą.eniu kosztów kandlowych i 
miesiącu sierpniu była więc niższą kosztów transportu do ceny impor- 
od przeciętnej ceny w mies. maju towej t. j. ceny płaconej na rynku 
niewiele wyższa od cen ze Stycznła, zagranicznym po dodaniu kosztów 
lutego, kwietnia i czerwca i wykazuje transportu i kosztów handlowych. 
poważniejszą zwyżkę w porównaniu Ze względu na usunięcie zbyt sil- 
z ceną lipcową, zwyżkę wynoszącą nych wahań cen, uznać należy za 
zaledwie około 40 proc. 4 nie 80 pożądane, żeby ceny w początksch 
proc, jak to twierdzi komunikat. roku gospodarczego utrzymywały się 
Wprawdzie w ostatnich dniach sierp: u nas stale nieco powyżej cen eks: 
mia ceny były wyższe od przeciętnej portowych, ponieważ w ten sposób 
za mies. sierpień ale była to zwyżka osłabiamy możliwość zbyt silnego 
przejściowa, która nie może być pod- podniesienia się cen w końcu roku. 
stawą do jakichkolwiek wniosków. Są wprawdzie żywioły dla których 
W pierwszych dniach września cena względy te nie wchodzą w rachubę, 
spadła i w dniach 6 i 7 b. m. wy: które nie umieją patrzeć w przyszłość 
nosi 30 do 31 zł. za 100 kg. — co i dla któryhh kwestja taniego chleba 
odpowiada 3,35 do 3,40 dol. za 100 w dniu dzisiejszym, bez względu na 
kg. Obecna więc cena różni się to, co jutro przynieść może, jest rze- 
bardzo nieznacznie od ceny przecięt- czą decydującą, ale z głosem takich 
nej miesiąca sierpnia i nie wykazuje żywiołów poważna pylityka gospo- 
bynajmniej rażących różnic w po- darcza państwa liczyć się nie może 
równaniu z cenami ubiegłych óśmiu i nie powinna. 
miesięcy. Cena ta, co z całym na: . Ograniczona podaż zboża nie 
„ciskiem podkreślić należy jest bez jest bynajmniej, jak twierdzi komuni- 

porównania niższą od cen płaconych kat Ministerstwa, wynikiem świado: 
współcześnie na innych rynkach mego powstrzymania się rolników 
««uropejskich. Przeciętna cena żyta za ze sprzedażą zbiorów, zle jedynie 
miesiąc sierpień wynosiła w Chicago skutkiem niepomyślnych warunków 
4,03 dol, w New Yorku 459, w atmosferycznych, które opróżniały i 
Berlinie 467, w Paryżu — 4,060. w utrudniały sprzęt i nie pozwoliły na 
Pradze 4 70 dol. za 100 kg., podczas wykonanie normalnyc omłotów. Wia- 
gdy w Warszawie tylko 3.20 doł. domo dobrze, że w Polsce mamy 
Konsument Polski nie może więc znikomą niestety ilość rolników, któ- 
uważać się ża pokrzywdzonego i rzy znajdują się w tak pomyślnych 
przeciwnie jedynie rolnik polski mógł- warunkach finansowych, że mogą 

opadów był tak wielki, że w wielu (pęczek), marchew 12 — 15 gr. za 1 kg, aniony wattodowe urodzonych w roku 1903, a zaliczo- 
okolicach kraju nietylko nie było 
czasu na młockę, ale nawet stan 
upraw jest wysoce niezadawalniający, za kg., iasola stiączkowa 30 — 40 gr. Za 5 pr, ройу 
a sievy będą znacznie opóźnione z 
powodu niemożności wykonywanie 
orek. 

W tych waruikach zastosowanie 
zapowiedzianych w komunikacie mi: 
nisterstwa represyj podatkowych i 
kredytowych w stosunku do. tych 
sfer producentów rolnych, które są 
głównemi dostawcami zboża na ryn- 
ku krajowym, byłoby niesłusznem 
i niesprawiedliwem wymiarem kar za 
winy nie popełnione, a ze stano- 
wiska gospodarczego aktem wysoce 
szkodliwym w swoich następstwach, 

Odmawianie prolongaty kredytów 
które miały być sprolongowane i 
przyśpieszenie ściągania podatków, 
wprowadza do życia gospodarczego 
pierwiastki niepewności i zamieszania 
uniemožliwiaj:ce wszelką planową 

ietruszka 5—8 (pęczek), buraki 15—20 gr. 
la | kg, biuklew 15—20, ogórki 70—180 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20 gr. 

1 kapusta świeża 20—25 za 1 kg., ka: 
iz 15 — 40 za sztukę, pomidory 30 — 
40 za 1 kg. 

Jagody i owoce: borówki 25 — 30 gr. za 

Pożyczka dolarowa 12,50 (w złotych 652,56 
kolejowa 157,00 1553,60 
cz konw. 5100 5475 — 

pr. pożyczk, konw, — — — 
—proc. listy zast. 

ziemskie przedw, 3659 37,08 — 
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KOŚCIELNA, 
— (x) Dzień | E. ks. Arcybi- 

skupa Jałbrzykowskiego. W dniu 
wczorajszym J Ekselencja zrana wi- 

pracę gospodarczą, naraża wielu rol- 
ników na dotkliwe siraty, może do- 
prowadzić niejeden warsztat do zu- 
pełnej ruiny, a co najgorsze odbije 
się niewątpliwie fatalnie na procesie 
produkcji rolniczej i przyszłorocznych 
zbiorach. Jeżeli bowiem naskutek za- 
stosowania represyj  iolnicy będą 
zmuszeni do młocki i odstawy zboża 

zytował kościół Św. Krzyża gdzie Go 
witali O O. Bonifratrzy z Prowincjo- 
nałem O. Uimanem i Przeorem Wi- 
leńskiego domu na czele. Po nabo- 
żeństwie za zmarłych dobroczyńców 
kościoła ]. Е. ks. Arcybiskup celebro- 
wał uroczystą Mszę Św. z wystawie- 
niem Najświętszego Sakramentu, pod- 
czas której wygłosił kazanie ks. bi. w Okresie gdy wszystkie siły w go: 

spodarstwie muszą być zużyte do 
uprawy i siewu, to jasnem jest, że 
taka polityka gospodarcza nie będzie 
niczem innem jak tylko powtsrzaniem 

skup Bandurski, Popołudniu Jego 
Ekselencja udzielał audjencji a potem 
wizytował kościół św. Bartłomieja na 
Zarzeczu witany przez ks. prałata 
Olszańskiego. ]. E jednocześnie zwie: 
dzil zakiady dobroczynne „Caritas“, 

W dniu dzisiejszym program dnia 
J. E. obejmuje z rana wizytację ko- 
Ścioła św. Jana a popołudniu kościo- 
ła O.O Augustjarów i Rossę. 

— (© Delegaci Diecezjalnego 
Zjazdu duchowieństwa prawo- 
sławnego u.p. Wojewody. We 
wtorek dnia 14 b. m. w pierwszym 
dniu obrad Zjazdu Djecezjelnego du: 
chowieństwa prawosławnego dele- 
gacja tego zjazdu w osobach: prze» 
z 2 ks. dziekana 

ołoncewicza oraz sekretarzy zjazdu 
KRONIKA MIEJSCOWA. ks dziekanów Kubajewskiego i Ho. 

— (0) Sprawa 10 proc. nad- nowicza złożeła na ręce p. Wojewo: 
zwyczajnego dodatku. W związku dy Wileńskiego wyrazy czci i lojal- 
z mylnem częstokroć interpretowa- ności dla Rządu Rzeczypospolitej za niem okólnika min. skarbu w Spra: jego życzliwy stosunek dla spraw i 
wie odroczenia terminu płatności 10 potrzeb Kościoła Prawosławnego w 
proc. nadzwyczajnego dodatku do Polsce. Delegację w zastępstwie nie- 
podatków państwowych, co niejedno: obecnego w Wilnie Wojewody p: 
krotnie doprowadza do niepotrzeb- Władysława  Raczkiewicza, przyjął 
nych zatargów przy wpłacaniu podst. Vice-Wojewoda p. O. Malinowski, ków, ze źródeł miarodainych dowia- dziękując delegacji za złożone wyra: 
dujemy się, że wspomniany okólnik zy uczuć i życząc Zjazdowi Djecez- 
odracza termin poboru 10 proc. do- jalnemu: owocnych wyników obrad. 
datku tylko od zaleglości podatko- > 
wych. Nie tyczy się on natomiast URZĘDOWA. 
zupełnie podatków bieżących, których — (y) Celowe rozporządzenie 
terminy płatności przypadają od dnia Oirzymujemy wiadomość, że władze 
16 lipca do dnia 31 grudnła r. b. admin stracyjne noszą się z zamiarem 
Wobec tego do wszystkich bieżą: wydania rozporządzenia któreby na 
cych podatków panstwowych doda- przyszłość _ uniemożliwiało роре!- 
tek 10 proc. musi być bezwzględnie nianie nadużyć przy kwestach i 
doliczany. 

błędów tyle razy w przeszłości po- 
pełnionych, typowem podporządko- 
waniem interesów produkcji źle poj 
mowanym interesom konsumcji, po- 
święcamiem istotnych interesów go- 
spadarczych przemijającym potrzebom 
chwili bieżącej. 

Związek Polskich Organizacyj Rol: 
niczych pozwala sobie wyrazić na: 
dzieję, że wypowiedziane uwagi i 
pogiądy zostaną uznane przez decy- 
dujące czynniki rządowe i dopro- 
wadzą do zaniechania projektowanych 
represyj podatkowych i kredytowych. 

rzędzie wszelkie legitymacje kwes* 
tarzy i zbierających muszą być po- 
twierdzane przez Komisarza Rzą iu, 
względnie przez Komendę Policji 
Państw. i legitymacje te winny być 
okazywane każdorazowo na żądanie 
ofiarującego. Uregulowanie tej palą 
cej sprawy jest tem ważniejsze, že 
nadużycia przy zbiórkach  filantropij- 
nych mogą zniechęcić społeczeństwo 
do wszelkich akcji w kierunku po: 
pierania instytucji społecznych. 
% — (о) Wyjazd za granicę dia 
celów naukowych. Władze admini: 
stracyjne otrzymały polecenie przy: 
chylnego traktowania podań o ze- 
zwolenie na wyjazd zaglanicę dla ce- 
lów naukowych. Dotąd bowiem o- 
graniczenia obejmowały również i te 
kategorje paszportowe, obecnie zaś 

> stosowanie pewnych 
ulg. 

— (t) Powrót z urlopu. Powró: 
cił z uciepu w dmu 14 bm. i abjął 
urzędowanie naczelnik Wydziału Sa- 
morządowego p. Stefan Kopeć. 

MIEJSKA 
— (x) Magistrat nie chce pła- 

cić podatku. Urząd Skarbowy we- 
zwał w swoim czasie Magistrat do 
uiszczenia podatku przemysłowego 
do kina miejskiego. Magistrat jednak 
uważa takie postawienie sprawy za 
niesłuszne i zwrócił się do lzby Skar- 
bowej z prośbą o uchylenie podatku. 
Prośbę swą Magistrat motywuje tem: 
że kino miejskie jest instytucją kultu- 
ralno oświatową powołaną do ułat- 
wienia młodzieży uczącej się nauki 
historjl, przyrody, gieografji i hygie- 
ny drogą wyświetlania odpowiednich 
filmów oraz tem wszystkie zyski ja: 
kie przynosi kinematograf również 
oddawane są na cele społeczne. 

— (x) Zapomogi Magistratu 
dla instytucyj dobroczynnych. 
Magistrat m. Wilna wyasyguował o- 
statnio dla instytucji dobroczynnych 
m. Wilna—19291 zł, tytułem reszty 
zapomogi za m-c sierpień i 16 725 zł. 
a A zapomogi na m-c wrzesień 
rb. 

— (y) Ujednostajaienie ruchu 
kołowego. Jik wiadomo dotychczas 
istnieją dwa urzędy. do których na- 

nych do nadkontyngensu, może na 
własną prośbę być powołana do 
służby czynnej w marcu 1027 r. 
Podania. o powołanie do służby 
czynnej z nadkontyngensu należy w 
terminie do dnia 15 lutego 1927 r. 
wnosić do właściwych P. K. U. 

— (x) Wyjazd gen. Pożerskie: 
go do Warszawy. W związku z 
ustąpieniem gen. Požerskiego z do- 
tychczas zajmowanego stanowiska, 
ostatni został w dniu wczorajszym 
przez wyższe władze wojskowe za: 
wezwany do Warszawy. 

— () Kontrola meldowania 
się rezerwistów. Dowiadujemy się 
z wiarogodnego źródła, iż w związku 
z Sumarycznym stwierdzaniem oby- 
watelstwa mieszkańców miasta Wilna, 
władze wojewódzkie zarządziły prze*. 
prówadzeńie kontroli, czy wśżyścy 
rezerwiści (szeregowi i oficerowie) 
zameldowaji się w biurach meldun- 
kowych oraz czy meldują tam zmiany 
o miejscu swego zamieszkania. Przy 
dokonywaniu przemeldowania wy- 
mienione kategorje osób będą obo- 
wiązane łącznie z dowodem osobistym 
przedstawić dokumenty wojskowe. 
W razie stwierdzenia wypadkow 
uchylania się od obowiązku meldo- 
wania przez rezerwistów winni ukara- 
ni będą w . trybie administracyjnym 
aresztem do 6 tygodni lub grzywną 
do 500 złotych, względnie obu kara- 
mi łącznie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (0) Akcja zapomogowa dla 
robotników sezonowych Jak się 
dowiadujemy, zarząd funduszu bez- 
robocia wkrótce rozpocznie prace 
nad dokładnem ustaleniem liczby ro- 
botników „sezonowych, znajdujących 
się na terenie całego okręgu wileń- 
skiego. Te prace przygotowawcze 
pozostają w związku z rządowym 
projektem zniesienia ograniczeń w 
wydawaniu zasiłków dla tej kategorii 
bezrobotnych. Nie otrzymywali oni 
bowiem w okresie tak zwanego 
martwego sezonu od 15 grudnia do 
1 marca, to jest w okresie najcięż. 
szych miesięcy żimowych żadnych 
zasiłków. Wobec szczególnie dające- 
go się we znaki tej kategorji robot- 
ników braku pracy nastąpić ma 
uchylenie rozporządzenia o martwym 
sezonie, przez co umożliwione zosta- 
nie objęcie akcją zapomogową rów- 
nież i tej kategorji bezrobotnych, 

—(o) Zasiłki dla zdemobilizo - 
wanych. Jak się dowiadujemy, bez: 
robotni zdemobilizowani będą po- 
bierali zasiłki w wysokości 8 zł. 40 
gr. tygodniowo. Bezrobotni ci podle- 
gają kontroli i formalnosciom tym 
samym co i inni bezrobotni, 

— (0) Uregulowanie sprawy 
leży regulowanie przepisów odnośnie pracy dla byłych wojskowych. 
do ruchu kołowego. Wydział Ruchu Jak nas informują, w najbliższym 
Kołowego przy urzędzie Komisarza czasie zostanie uregulowana sprawa 

zbiórkach publicznych. -W pierwszymR:ądu, dla wozów, dorożek—i spec- pracy dla b. wojskowych, a to w 
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tą majdosiojniejszą w  biesiadników 
gronie osobą jest niewiasta, np. ma- 
trona sędziwa, wielka księżna i t. p. 
sadza ją pan domu obok siebie po 

prawej ręce Nota bene maharadżo- 
wie indyjscy używają wszystkich 
praw i przywilejów książąt krwi <kró- 

iewskiejl Tylko nie w Anglji, pod 

%tórej protektoratem są maharadžo- 

wie. Gdy w pewnem towarzystwie 
gospodyni domu podała ramię ma- 

haradży, udzielnemu księciu, i pier- 

wsza z nim przeszła z salonu do ja- 
dalni, obecny wśród gości ambasa- 
der angielski — opuścił zebranie. 

Dalsza zaś hierarchja taką jest: 1) 

ambasadorowie i ministrowie pełno- 
mocni, 2) prezydenci Izb prawodaw- 
czych, u nas marszałek sejmu i sena- 
iu, 3) ministrowie, 4) marszałkowie, 
5) członkowie Akademji, 6) czlonko- 
Sądu Najwyższego, kasacyjnego, 7) 
sądu okręgowego, 8) prefekcji, 0) 
generałowie i t. d, Pod względem 
pierwszeństwa należy zważać nietyl- 
ko na tytuł (np. hrabiego nie sadzać 
„wyżej* ud księciz), lecz i na wiek, 
Wiek ma pierszeństwo przed tytułem. 
A rozstrzyga kwestję.. takt gospo- 
darza domu i gospodyni. Cudzoziem: 
cowi należy żawsze dawać pierwszeń- 
stwo—chyba, że młody wiek zagra” 

nicznego gościa do tego nie do- 
pusźcza. : 

Wchodzi w zwyczaj wręczanie w 
przedpokoju karty z wymienieniem 
kogo się ma do stołu prosić. Brzmi 

krótko: „Pan X. proszony jest (iub 
zechce) poprowadzić do stołu Panią 
Z*. Do sali jadainej wkracza pier- 
wszy pan domu prowadząc damę, 
która ma siąść po jego prawej ręce. 
Ostainia wchodzi do jadalni pani 
domu. Skoro doszła do swego miej- 
sca, dopiero wówczas wszyscy siadają 
i rozpoczyna się obiad. 

Podczas obiadów proszonych w 
małem gronie gości, lub zgoła in- 
tymnych, niema zwyczaju oznaczać 
miejsc kartkami; nie wchodzi się też 
do sali jadainej parami, a gospodyni 
idzie przodem—za nią pani i pano- 
wie wchodzą dowolnemi grupami, 
luzem. 

Sygnał do wstania od stołu daje 
pani domu podnosząc się pierwsza 
z siedzenia; bierze ramię swego są- 
siada z piawej strony i z nim w 
pierwszej parze wiaca do salonu, 
podczas gdy pan domu idzie na sa- 
mym końcu korowodu gości. jeżeli 
po obiedzie muzykują w salonie lub 
w karty grają zwyczaj każe ura- 
czyć—po paru godzinach—gości po- 
danemi na tacy: napojami orzeźwiają- 
cemi np. wodą mineralną z różnemi 
sokami. Pani domu nie przeprowa 
dza nikogo do przedpokoju, nato- 
miast gospoparz dobrze uczyni akom- 
panjując do przedpokoju damy opu= 
szczające zebranie. : ; 

Do smokinga bierze się obecnie 
kainizelkę—białą. 

Podczas balu — coraz są one 

rzadsze w domach prywatnych! — 
pani i pan domu witają z drzwi 
przybywających gości. Wychodzi z 
mody anonsowanie na głos przez 
kamerdynera, 

Najbardziej eleganckie są garden. 
party. Wystawa naj-najpieknteįszych 
tualet! Żakiet, biała kamizelka, cylin- 
der. Niestety ogrody prywatne i parki 
znikają w Paryżu niemal z roku na 
rok. Niepowtórzą się już niezapom- 
niane,  przewspaniałe garden-party 
przedwojenne np. u księżnej de Sa- 
gon w jej pałacu i parku przy ulicy 
Saint-Dominique lub u księżnej. 
Doudcauvilie przy ulicy Varenne, w 
ambasadzie angielskiej, u pani James 
de Rothschild przy tanbourg Saint« 
Honorć etc. Dziś własny park lub 
ogród w Paryżu obłożony jest tak 
monstrualnemi podatkami a place 
doszły do tak bajecznych cen, że.. 
że rychło nie będzie gdzie urządzać 
garden party a za jakich lat 20 nie- 
będzie w Paryżu ani jednego pry- 
watnego ogrodu. 

Co do korespondencji... to—tele- 
fómicznie już się ją załatwia. Gdzie 
tu mówić o stylu listów? Pisze się— 
byle jak. Para już tylko reguł po- 
zostało. Oto wyszukana grzeczność 
(np. pisząc do kobiety) wymaga aby 
zapisawszy pierwszą stronniczkę zo- 
stawić drugą niezapełnioną, a pisać 
dalej na trzeciej stronie ćwiartki pa- 
pieru  nsstępne. Wróciła moda 
powtarzania wyrazu Monsieur lub 

Madame adresując list po francusku. 
Adresuje się tedy 

A Monsieur 
Monsieur Grabowski 

lub: 
A Madame 

Madame Henri Dupont 

Wracamy do czasów kiedy to 
imćpan Mociewicz otrzymawszy list 
od imćpana Budrewicza zaadresowa- 
ny: A mousieur. monsieur Mosiewicz 
odpisał nań adresując: A Budreur, 
Bydreur Budrewicz—gdyż myślał, е 
tak wypada: i że tak przyjęte. 

Znaczek pocztowy zawsze i nie- 
odmiennie: w prawym u góry rogu 
koperty! Utrzymuje to adres we właś- 
ciwym stylu—a i urzędnikowi po- 
cztowemu stempiującemu listy oszczę- 
dza nadetatowej fatygi i straty czasu. 

Na dancing nie idzie kobieta nig- 
dy sama. Niech jej towarzyszy mąż, 
brat, wreszcie usłużna przyjaciółka. 
A i io jeszcze nie na żaden nocny 
dancing, tylko między 5 a 5i pół 
popołudniu. 

Eiegancki strój męski na obiad 
towarzyski w restauracji: palto ciem- 
ne lub zgoła czarne, melonik lub 
cylinder, na szyję szalik jedwabny, 
biały smoking, biała kamizelka, gors 
j kołnierzyk sztywne (mowy niema o 
kołnierzyku miękkim!) szkarpetki czar- 
ne jedwabne, dobrze jeśli ażurowe, 
lakierki lub trzewiki, zawsze mocno 
wycięte. Do loży na operę lub raut, 
krawat czarny zmienia się na biały— 

reszta może zostać. 
Na wyścigi: żakiet czarny, kami- 

zelka biała lub szara („perłowa*), 
spodnie w pasy, kamasze gemzowe 
i białe getry, cylinder czarny lub 
R 

dy małżeństwo zostało postano- 
wione za aprobatą obu rodzin, zwy- 
czaj każe wyprawić wielki obiad «fa- 

milijny» intymny. Narzeczeni siedzą 
przy tym obiedzie obok siebie—i od 
tej daty mogą we dwójkę wychodzić 
na miasto, razem czynić sprawuaki 
it. p. Niema zwyczaju wypisywać 
daty ślubu wewnątrz obrączki, choć- 
by dłatego, że obrączka Ślubna naj 
modniejsza jest prawie zupełnie o 
krągia i bardzo wąska. Do ślubu 
przywdziewa pan młody diugi surdut 
angielski czarny, kamizelkę biaią lub 
szarą, ciemne spodnie, lakiery, kra- 
raat czarny (4 moeud rćgate), cylin- 
der, rękawiczki białe. W butonjerce— 
gardenja. W braku jej jakikolwiek 
kwiat biały. Prowadzą przed ołtarz: 
ojciec córkę, ą matka syna. Po žy 
czeniach składanych w zakrystji, wy- 
chodzą z kościoła:—pan młody pra- 
wądząc pod ramię pannę m'odą, oj- 
ciec pana młodego z matką panny 
młodej—dalej asysta. Panowie pro- 
szeni na ślub: w żakietach, białej iub 
czarnej kamizelce, ciemnych spod- 
niach i cylindrze. Bez laski! 

Dwa jeszcze słowa na zakończe- 
nie—o całowaniu kobiet w rękę, 
Kiedy się całuje damę w rękę — a 

kiedy nie całuje? 
Porozumiejmy się. Nikt nie do- 

wiedzie niezbicie, że pocałunek skła- 
dany na ręce niewieściej jest tylko 
i jedynie oznaką specjalnego, dla 
płci pięknej, szacunku, Szacunek sza- 
cunkiem, atencja atencją, a mniemam 
jednak, że „nia należałoby całować 
kobiet w rękę—w miejscu publicznem. 
Nie miejsce na tego rodzaju poufa- 
łość niemai intymną np. na ulicy, 
albo gdzieś w restauracji. Np. w te- 
atrze, nie powinienby mężczyzna 
całować kobietę w rękę; uszłoby 
jeszcze w ioży. Ale wśród krzeseł, 
w tłumie na parterze! Albo po kury- 
tarzachi Gdy mężczyzna podnosi do 
ust rękę kobiety lub schyla się aby 
rękę niewieścią pocałować w salonie, 
to bardzo correct lęcz Obowiązującem 
bynejmniej nie jest. A cóż dopiero 
mówić o całowaniu... rękawiczki! 

Osóż na podstawie powszechnych 
konsyderacyj tudzież zorjentowania 
się w przepisach najnowocześniej- 
szego savoir vvre'u należałoby uni- 
kać całowania kobiet w rękę w każ- 
dem miejscu publicznem, należałoby 
nie całować nigdy ręki odzianej w 
rękawiczkę, choćby to była ręka nie 
wiedzieć jak dostojnej i sędziwej 
matrony, nawet rodzonej matki, i 
naostatek nie gdzieindziej całować 
„przy ludziach“ kobieię w rękę jak 
tylko w salonie. Nie pospolitujmy 
gestu wytwornej i wysokiej galanterji! 

cz, *



Hełmy policyjne. 
Komenda Główna Policji państwo- nowe przepisy — o  przybraniu 

S 

Ze šwiata, 
— Rak jest uleczalny. Strasziwa eho- 

roba raka, której stwierdzenie równa się dla 
wej poleciła Komentom  Wojewódz- funkcjonarjuszy policyjnych w heł« dotkniętego mją osobnika nie tylko wyrokowi 
kim, by w przeciągu miesiąca od dnia 
otrzymania okólnika wprowadziły do 
policji po miastach wojewódzkich, 

my. W najbliższych dniach przy- 
będzie z Warszawy pierwsza parija 
hełmów. (;) 

Pożar łaźni K. O. P. 

Onegdaj na pododcinku Słobódka 
w maj. Brygidy powstał pożar z przy- 
czyn niewiadomych, w łaźni należą 
cej do baonu straży pogranicznej. 
Skutkiem pożaru” zniszczoną została 

Tajemnicze zniknięei 
W dniu 9 b. m. szer, 

niejaki Cybulski oddalił się ssmowol- 
nie ze swego oddziału w rejonie Nie- 
menczyna, Wszelkie poszukiwania 

doszczętnie cała łaźnia, jak również 
zagrożone zostały bucynki w pobliżu, 
Żołnierzy ze strażnicy Użniany przy- 
byli na 
czeństwo zostało wstrzymane. (x) 

e żołnierza K. O. P. 
K. O. P. poczynione за Cybulskim byly dotąd guzy rakowate 

bezskuteczne, Powocy oddalenia się 
Cybulskiego z oddziału są dotąd nie: 
znane. 

ten sposób, że będzie wprowadzony 
łącznik do urzędu pośrednictwa pra- 
cy ze związków b. wojskowych, któ- 
ry będzie miał wpływ na przyjmowa- 
nie b. wojskowych do instytucyj pań- 
stwowych i komunalnych oraz ro: 
bot publicznych. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 13 b. 
m. załatwii m. in. nastepujące spra- 
wy: wysłuchał sprawozdania Komisji 
Przedwyborczej i zatwierdził powzię- 
te przez nią uchwały, rozpatrzył zło: 
żene listy kandydatów do Rady К, 
Ch., zatwierdził wnioski Komisji Fi. 
nansowo Gospodarczej w sprawach 
obowiązku ubezpieczenia i skierował 
do Kom. Przedwyborczej sprawę 
mianowania członków Komisyj Wy- 
borczych. 

— (x) Bezpłatne korzystanie 
ze szpitali dla bezrobotnych. 
W myśl ostatniego zarządzenia Od- 
nośnych władz berobotni korzystają- 
cy z zapomóg z Państw. Funduszu 
bezrobocia mogą w wypadkach cho: 
roby korzystać również bezpłatnie z 
następujących szpitali: Św. Jakóba, 
miejskiego szpitala żydowskiego, szpi- 
tala zakaźnego na Zwierzyńcu i miej: 
skiego szpitala Sawicz. 

AKADEMICKA. 
— () Tydzień akademika. Zwią: 

zek akademicki Bratnia Pomoc zwy- 
czajem dorocznym urządza w pierw. 
szej połowie października r. b. „Ty- 
dzień Akademika". Prace. organizacyj- 
ne zostały już rozpoczęte. W najbliż- 
szych dniach w Wilnie odbędzie się 
zebranie komitetu, na którym zostaną 
zaakcepfowane ogólne projekty or: 
ganizacji „Tygodnia* w województiwe 
Wilenskiem, 

Niezaležnie od tego w dniach 17, 
18 i 19 b. m. odbędzie się w Kiel: 
each konferencja Międzyśro łowisko 
wa związku Bratnich Pomocy wyż: 
Szych uczelni, poświęcona również 
w znacznej mierze oiganizacji „Ty: 
godnia Akademika *, > 

RÓŻNE. 
Sprostowanie. — Skutkiem 

przeoczenia przy korekcie tytuł wczo- 
rajszego artykułu p. J. Seybut — Ro- 
manowicza został znieksziałcony: za- 
miast—«W sprawie handlowej» nale- 
ży czyteć «W sprawie hodowlanej». 

— Ostrzeżenie. «Doszło do.wia- 
domości Kuratorjum O. Szk, że pew- 
na osoba zbiera ofiary w domach 
prywatnych, legitymując się biletem, 
czy też pismem p. Kuratora Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego. 

W związku z tem - Kuratorjum 
uprzedza, że osoba ta uprawia zwyk- 
łe oszustwo, ponieważ p. Kurator 
nikogo nie upoważniał do zbierania 
składek lub też ofiar na jakikolwiek 
bądź cel». 

TEATR | MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala Lutnia), Dziś 

będzie powtórzona wczorajsza premjera kro* 
tochwili Tristana Bermarda i Alireda Athiesa 
«Figle polityczne». 

Aktualna treść tej krotochwili, oraz 
wzorowe wykonanie pozwalają wróżyć że 
«Figle polityczne» wie prędko zejdą z reper- 
tuaru naszego Teatru. : 

W niedzicię 6 g 4—ej p.p. grany bę: 
dzie niezawodny <Urwis» — Katerwy. 

Rozpoczęły się próby pod kierunkiem 
K. Wyrwica- Wichrowskiego z świetnej lek- 
kiej komedji Cadleveta i Pleursa <Miłość 
czuwa». 

Kasa czynna codziennie cd g.ll r w 
ciągu dnia całego. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

— Zmchwały napad. W nocy na 14 

b. m. na przechodzącego ulicą Kolejową 

robotnika parowozowni w Wilnie Bdwarda 

Proksza napadło 3 osobników, którzy pobili 

gol zrabowali mu portfel, poczem zaczęli 

Galerja portretów sowieckich. 

Aktoreczka z Odesy. 
Z teki pośmiertnej Arkadjusza 

Awerczenki. 

Laleczka. Sliczna, ‚ 

wdzieczna,. Je orzeszki w cukrze i 

właśnie oblizała paluszki. 5 

Odesa — straszne miasto. Szkoda 

że pan nie widział co tu się działo 

przy bolszewikach. : 

A czyż pani była przy bolszewi- 

kach? : 
No.. obrażonym tonem brzmi od- 

powiedź. Intonacja specjalna, odeska, 

która sprawia, iż jeden ten krótki wy- 

raz staje się długim frazesem  mają- 

cym na celu powiedzenie, że nie na 

leży wątpić w to, że ja byłam przy 

bolszewikach, że przeniosłam wszel: 

kie ciężary i męczarnie, że zasłużylam 

Wednwca Stanisław Żinekiewicz — Redaktor wjz Czrsław Karwowski 

się szybko oddalać, Na krzyk poszkedowai 
nego nadbiegli wywiadowcy pol. i uciekają: 
eych zatrzymano. 

Bandytomi okazali $ie: Jan Bernatowicz 
(Raduńska 6), Aleksandez Paszkiewicz (Szep- 
tyckiego 22) i Leon Małachowski (Rakowa 
9). Przy aresztowamych znaleziono zrabowa- 
ny portfel. 

— Ach ta miłość! Dn. 14 b. m. otruła 
się spirytusem denatarowanym Chana Mojsz 
(Mickiewicza 44). Desperatsę pogotowie od- 
wiezło do szpitala św. Jakóba; 

Przyczyna samobójstwa — miłość, 
— Strzały na weselu. Da, *3 b. m, 

we wsi Rękaciszki w demu N, Dulki w cza- 
sie zabawy weselnej trzech nieznanych sier- 
żantów dało kilka strzałów rewolwerowych 
popo zbiegli. Wypadków z ludźmi nie 
gło. 

‚ — Pożar stodoły. Dn. 12 b.m. w maj. 
Biemica pow. Mołodecz. spaliła słę stodoła 
ze zbożem oraz wszystkimi maszynami rol- 
niczymi na szkodę N. Szwajkowskiego. Przy- 
czyna pożaru podpalenie. Strat: 
100 000 zł. SE o 

— Pieršcionek gwaramcją rendes 
vows. Dochodzenie ustaliło iż M. Kalwaty- 
sówna napad przy ul, Szklanej symulowała 
ze względu na obawę przed rodzicami z po- 
wodu póznego powrotu do domu, 

Z zesuania Kalwatysówny wynika iż 
pierścionek został jej wzięty przez . osobni: 
ka, nazwiska którego nie sna, jako zakład 
powtórnego spotkania. 

Ż całej Polski, 
— W poniedziałek odbył się 

w Warszawie pogrzeb & p. Wła. 
dysława Szcześniaka. Wyprowa- 
dzenie zwłok ś. p. biskupa Włady. 
wa Szcześniaka z kościoła św. Piotra 
i Pawła na miejsce wiecznego spo- 
czynku odbyło się przy udziale niezli- 
czonych tłumów. 

W pogrzebie uczestniczyło licznie 
reprezentowane wyższe duchowień- 
stwo i senat uniwersytetu, którego 
zmarły był honorowym profesorem. 

Nabożeństwo żałobne celebrował 
ks. kardynał Kakowski w asyście 
ks. ks. biskupów i prałatów oraz 
proboszcza ks, Kościakiewicza. 

— Raid 2 dywizji kawalerji. 
Wczoraj w nocy (godz. 23 cia) roz, 
post e wieki raid 27 oficerów 2 
ywizji kawalerji pod kierunkiem 5 
A aa p S 

aid odbywa się na przestrzeni 
500 kim. i wedlug następującej mar: 
sztiuty; Warszawa— Płock — Ciecha- 
nów— Osirołęka— Mińsk-Mazowiecki 
—Garwelin— Warszawa. 

Na przebycie tej drogi przezna: 
czono 120 godzin na samą jazdę. 

Finisch odbędzie się w dniu 18 
b. m. o godz. 24ej w Koszarach 1 
p. szwoleżerów im. ] Piłsudskiego 
zaś następnego dnia w Łazienkach 
odbędzie się dwukiiometrowy bieg z 
przeszkudami, co da możność spraw- 
dzenia stanu jeźdźców i koni, w ja: 
kim odbyli raid. 

, Zaznaczyć należy, iż w raidzie 
biorą udział znani Qlimpijczycy; rtm. 
RE i rtm. Dziadulski. 

— Nadużycia w Magistracie 
łódzkim. W Magistracie 2 Łodzi 
wykryto olbrzymie nadużycia. - 

Nadużycia te polegały na zmniej: 
Szaniu przez referenta komisji sza- 
cunkowej sum podatkowych za po- 
bieraniem wynagrodzenia od osób 
zainteresowanych 

Suma nadużyć nie została jeszcze | 
ustalona, jest ona jednak b. znaczna, 

Poszkodowane jest zarówno mia* 
sto, jak i skarb państwa, dla którego 
Magistrat pewne podatki szacował i 
inkasowal. 

Sprawę tę bada obecnie nadzwy- 
czajna komisja magistracka. Nie jest 
wykluczone, iż sprawca nadużyć, 
niejaki Stępczyński, miał wspólników. 

Zaznaczyć należy, iż jest to trze- 
cie z kolei, wykryte w stosunkowo 
niedługim okresie czasu, nadużycie 
w Magistracie m. Łodzi. 

sobie na tytuł bohaterki klasy pierw - 
szej i auroelę męczennicy. 

Cóż dużo pani przeniosła? 
Ja..? Gdybym miała opowiadać 

panu o wszystkich moich cierpie... 
niech pan mi poda te cukierki. . dzię- 

wić przez cały wieczór. 
Położyła główkę na rączki z różo: 

wymi polerowanymi paznokieikami i 
wpadła w cichą zadumę, 

Ach te rewizje, te aresztowania! 
Była rewizja u pani 
Naturalnie! |to nie jedna a irzy, 

Co prawda nie u mnie lecz u sąsia- 
dów lecz dręczono i mnie. Zastępca 

naczelnika Czerezwyczajki przychodził 
do mnie i prosił o papier i_ pióro. 
Cóż miałam robić... 'dałam. Byliśmy 
wtędy wszyscy zupełnie bezslini, A 
on tak patrzy na mnie i mówi: dzię- 

kuję pani ja niechcę tego ciasteczka, 

śmierci, ale i zapowiedzi okrutnych cierpień, 
jest przedmiotem nieustannych prób i dążeń 
do wynalezienia sposobu zwalczania jej. 

Miejscem bodaj najbardziej nadającym 
się do poznania z tą ;sprawą jest Londyn, 
w którego Listerowskim Instytucie Medycy- 
ny Zapobiegawozej (Chelsea Brigde Road 
S$. W.) przeprowadzane są szczególnie in- 
tensywne prace w tej dziedzinie. 

Ostatnio dokonane tam "doświadczenia 
stwierdzają, że pewien szczególny typ raka 

ratunek i dalsze niebezpie- szczurów aktycznie uleczony był za pomocą m 
sirowicy otrzymanej ze szczepionych króli- BĘ] 

Ów. 
Dr. Lumsden, kierownik Brytyjskiego 

Tow. Zwalczania Raka stwierdził w 50 
przypadkach, że ;kledy szczurom, mającym 

na każdej z tylnych łap, 
zastrzykuje się taką przeciwsurowicę, na- 
stępuje wleczenie nietylko danego injekowa- 
nego guza, ale i owego nieikniętego na dru: 
giej łapie. 

Fakt (en nasuwa przypuszczenie, że le- 
czenie tą metodą "sprzyja powstawaniu ja- 
kiegoś nieznanego dotyshczas czynnika, 
działejącego niszczyciejsko na komórki raka. 
Doświadczenia rzeszone przeprowadzane by- 
ły wszelako w warunkach szczególnie ko- 
rzystnych dla działania surowicy.* 

Guzy rakowate mieściły się na łapach, 
gdzie wstrzyknięta surowica mogła się skon: 
centrowzć wskutek kurczenia się naczyń 
krwionośnych O ile rak był szczepiony na 
innych częściach ciałą szczura, wstrzyknię- 
cie surowicy króliczej niezawsze prowadziło 
do wyleczenia. 

Obecnie spreparowana została snrowica 
© potężniejszem działaniu, niszczącą nieo« 
mal natychmiast rakowate komórki in vitro 
(w szklanej próbówce używanej do doświad: 
czeń) i absolutnie nieszkodliwa dla tkanek 
normalnych. 

Tak więc obecny stan sprawy przed: 
stawia się w ten sposób, że komórki czyli 
składowe części rakowatego guza mogą juź 
być niszczone dowolnie, niestety jednak, 
jak dotychczas, tylko poza ciałem zwierzęcia 
> człowieka dotkniętego straszną tą choro- 

о Nadto jedem szczególny typ ehoroby 
raka okazał się uleczelnym i w żywym cieje 
awierzęcia, w Szczególnie sprzyjających 
wszakże warunkach, Rdzeń zagadnienia po- 
lega więc obeenie na tem, czy rak może 
być zniszczony w zwykłych warunkach po- 
wstawania tej choroby? 

Jak dotychczas zagadnienie to nie zosta: 
ło jeszcze rozwiązane, dr. Lumsden przepro- 
wadza wszakże próby w tym kierunkn i 
jest, jak się zaaje, na tropie ostatecznego 
zwycięstwa. 

Mianowicie, peza speceficzną surowieą 
przeciwrakową odkryte zestały przez niego 
inne surowice, niepozostające w bezpośred: 
nim związkiem z rakiem, a mimo to niszczą: 
ce komórki rakowate, niestety jednak tylko 
poza zywem ciałem — in vitre. 

105 monarchistų 
TYGODNIIK POLITYCZNY, 

SPOŁECZNY I GOSPODARCZY 

wychodzi w Warszawie 

Adres redakcji: 

Warszawa, Wiejska 11. Konto czeko: 

we 63673. Prenumerata kwartalnie zł. 2 
Cena pojedyńczego numeru groszy 20 

Do nabycia w kioskach „Ruchu 

„Dzieeko Polskie* 

Szkoła css de sm Przedszkole 
Stefanij SWIDA 

przygojowaw- ) 

Wiek dzieci 4 — 11 lat. B 
JAGIELLOŃSKA 3—2. B 

Kancelarja czynna codziennie od 2 
godz. 12—2 po poł. b 

Zajęcia rozpoczną się 15 września. 8 
Dawni Kklijenci proszeni są o nie- 
zwłoczne powiadomienie, kto žyezy 8 
zachować nadal wakans dla dziecka В 
swego, a tem samem ułatwić szkole 
Grentację ile nowych uczni przyjąć 3 

može. || B 
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rykański przeciwko  madmieraemu 
poceniu się. 

Żądać wszędzie. 
! W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r.   8 
  

  

Chcesz sie nezyć 
BUCHALTERIJI, STENOGRAFJi 

matematyki, języków, kaligraiji, na- 
p” do Kancelarji Kursów Gracjana 

yrka: Warszawa, Ši. Krzyska, 17, 
a wysłane Ci będą darmo odnośne 

wstazówki i rady. 

  

a ja panią znam pani tak pięknie 
śpiewa.. Rozumie pan: znał mnie o 
mało co nie zemdlałam. Później w 
Czerczwyczajce .. 

A to pani była uwięzioną? 
Tak widzi pan.. tam był koncert 

elegancka, kuję, cierpieniach, tobym musiała mó- i nas artystów zm u-s-i-li do śpie: 
wania. Rozumie pan? Rewolwer do 
skronii śpiewaj. Ja tam zresztą mia- 
łam duże powodzenie, wszzscy klas- 
kali. Potem już zastępca naczelnika 
Czerezwyczajki w automobilu, mówił 
mi... 

Ale to eni grzeczni byli ci bolsze 
wicy? Odwieźli panią z powrotem? 

Nie,.. to było nazajutrz rano; on 
minie spotkał i chciał podwieść. Szy- 
kowny miał automobil... 

Dziwi mnie, że pani się 
jechać z bolszewikiem. 

Cóż miałam robić. Rewolwer do 
skroni i spaceruj. Ja już potem mó: 

zgodziła 

Pie A 

Odpowiedzialny 58 wziać 

ŁO о 

Miejski Kinematograf | 

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

ki 
i 
i 
i 
i 

Nr215 (1225 

Dziś będzie wyświetlany film 

„ŻYWA LALKA* 
NAD PROGRAM: 1) <ZAKOPANE» Widokowy w 1 akcie. 

dramat w 
6 aktach. 

2) «FABRYKA 
PARÓWEK» Komedja w 2 aktach. 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmi 
CBNA BILETÓW; Parter — 50 

istrza p. W. Szczepańskiego. 
gr., Balkon — 25 gr. Ё 

KINO CZYNNE; w niedzielę 1 dnie święteczne od godz. 3-ej, w dnie powszednie od godz. 5 ej. 
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Sprzedaż i zakup: 

Żyta 
Owsa 

jęczmienia 
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Otrąb żytnichi pszennych Ef 
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Przy więkrzyc 
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Wystrzegać się naśladownictw. 

a 
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Jecorol 
Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 

wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpania, chorobie angielskiej, 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „А. Bukowski” 
i marką ochronną—trójkąt ze statywem. 

& 

Magistra 

A. Bukowskiego 

Reg. Min. Zdr. Publ. Nr 214, 

  

Wažne dla ziemian 
Sp. Akc. PACIFIC 
Wilno, jagellońska 10. Tel. 7-56. 

udziela pożyczek do wysokości 60 proc. 
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зозвениаезьсоплавевовечсвевессосвве 

Wezwanie edyktalne. 
Sąd Arcybiskupi Wileński niniejszem 

wzywa Ąleksego Śniadego z pobytu nie- 
wiadomego, aby w dniu 11 października 
1926 roku o godzinie 11 rane stawił się w 
kancelarji Sądu (Wilno, ul, Zagikowa Nr 6) 
w sprawie separacyjnej z jego żoną Jądwi- 
gą z d. Jabłońską Sąd ostrzega Aleksego 
»miadego, że jeżeli się nie stawi na dzień 
ozmaczony, to będzie uważany za uieposłu: 
sznego prawii, sprawa będzie sądzona pod 
jego nieobecność i od wyroku Sądu a pet 
lacja przysługiwać mu nie będzie. 

Oficjał Prałat Hanusewicz. 
Netarjusz ks. Antoni Wiskont. 

CZKZAKKABKABEOARGY00400000000000 

  

LECZNICA Św. JÓZEFA. 
(Daw. kr. Przezdzieckiego). 

Nowy Świat, vl. Tyzenhauzowska 15, 
Oddział chirurgiczny prowadzi 

Dr. Józef Kucharski. 
Oddział oezny prowadzi 

Dr, Kazim. Dąmbrewski. 

Z PRZYCHODNIAMI: 
Dia chorych na oczy od godz. 12—1, 

> > chirurgicznych od g. 1—3. 

OGŁOSZENIA 

Do „SŁÓGA” 
i do wszystkich pism wychodzą: 
cych w Wilnie i na prowincji 

na najbardziej dogodnych 
warunkach przyjmuje 

BIURO 
Reklamowe 

Stefa Grahooskiego 
w WILNIE 

  

Uwadze Szkół Zawodowych 
Polecamy po cenach najniższych 
sprawdziany. pilniki. miarki składowe, 
młoiki, wioitła de metalu, gwintow: 
niki, tarcze szmerglowe, uchwyty do 
wiertarek, cęgi do gwożdzi, drutu i t. p. 

Francuz i Olszewscy 
Wilno, Zawalna 21, tel. 398, 
  

  

Internat dia chłopców 
klas młodszych w centrum miasta. 

Opięka troskliwa zapewniona. 
Waruuki dostępne. Korepetycje na 
miejsca, Wiadomość od gada, 11 dnia 
do 7 wiecz., ul. Aa. Mickiewicza 5 
m. 8. Wejscie przez bramkę abok 

magazynu Šegala. 
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BEM DRUKARNIA usa 

ILEŃSKIE* 
Kwaszelnia 23. 3 Eg 

wchodzące. me 
АНА 
:'..---.п- 
ZREAUE LARA 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czeoro 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszysiko jsż wyprzedali i tylko cu- 
du Beżego oczekują, Człowiek o ka: 
miennem sercu wyszedłby z tego 
przybytku niedoli ze łzą w oku. Ła- 
skawe daiki przyjmuje Adm. „Słowa* 

EB = 

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa ž 

  

  

    ul. Garbarska 1 Telefon 82. 

     
wilam mu: «panie Michasiu, pan jest 
straszny człowiek», a on się tylko 

zaśmiał i powiedział. jak zechcę to 

wszystkie struny szablą rozetnę a 

peni nowy fortepian przyszię. | 
Czyżby w automobilu mieścił się 

fortepjan? 
Fortepjan był w domu a nie w 

automobilu. : 
Czyż pani naprawdę zgodzija się 

przyjmować bolszewików u Siebie 
w domu? 

A cóż miałam robić? Rewolwer 

do skroni i siedzi, pije herbatkę do 

trzeciej w nocy. Michasiu, mówię mu, 

ty mnie kompromitujesz. Ach ileż ja 

wycierpiałam. Nie pojechać do Cze: 
rezwyczajki nie mogłam, boby się 
obrzzili, Zresztą raz było zabawnie. 
Przystali po mnie automobil, taki ol. 
brzymi, płaczę i jadę. Przyjeżdżam. 
Na stole mnostwo różności. Podają 

wa Zenos Ławióski. 

CZĘBNKIEM 
8. 

mi ogromny bukiet z róż i mimozy. 
Pocóż pani od bolszewików bu- 

kiety przyjmowała? S 
A cóż zrobić? Rewoiwer do skro- 

ni i wsuwają, do ręki. Z  ciemno- 

fjoletową wstążką, prześliczny. Zre- 

sztą ja tam byłam tylko raz. Pytają 

się mnie: cóż będziemy pili? Odpo- 
wiadam: żubrówkę, tak jak wczoraj. 
Popatrzyli na siebie tak jakoś dziwnie 
i mówią: a to chyba pani sama po 
tę żubrówke pójdzie, stoi w piwnicy. 
Idę dla żartu sama z kuzynkiem 

"swoim Oiesiem. Raptem oni zatrzy- 
mują.. nie nie można... tam w piwni- 
cy dziś leżą restrzelani bandyci, Le- 
piej wypijemy tego różowego likieru 
z orzeszkami. Rozumie pan jakie to 

b;ło okropne: w piwnicy, w której 

stała ta żubrówka złożono trupy roz 

strzelanych. My potem tę żubrówke 

nazywaliśmy bandytówką. Ach ta 

Drukarsfa „Wydzwuic 

I Mickiewicza 5. 

NA NOWV ROK SZKOLNY 

Największy wybór 

Wystawiony ma sprze- 
daž w wa:sztalach A. 
Szuejlisa M.ckiewicza 

Warunki higieniczne, 

  

W. Borkowski 
| J i im ©. : 

11 ś-sto Jańskz, 

najniższe ceny 
materjałów szkolnych i biurowych. 

RABAT. 

la 3 —4 uczni 
mieszkanie z 
utrzymaniem 

h zakupach odpowiedni 

rofesor  Peiers- 
burskiego Kon- 

serwatorjuma 
Mimtowt Czyż powió- niedrogo 
cił i udzieja lekcji na Garbarska 5 — 29 
fortepjanie. Skopówka 

11 Wejście z ulicy 

gub. książeczkę 
E wojskową wyd. 

Do wynajęcie: przez P. K. U. 
2 duże pokoje nie- Lida na im Jana So- 
urneblowane, z elekt- kołowskiego, roczn. 
rycznością wejscie nie 1900, zam. we msi 
krępujące, z ewentu. Dragucie pow. Lidzki, 
alną używalnością wojew. Nowogródzkie, 

kuchni, oraz 1 pokój  uniewaźnia się. 
um<blowany.  Pialo- 
stocka 6—5, od godz. ”* 
9—12 i od 6—8 ppoł. 
W święta od godz, 11 

do godz. 4 ppoł. 

    

  

    

  

5 lub 4 
POKOJE do wynajęcia 

= z kucknią i wygodani. 
kazyjuic ROWBR —., 

>. Znmkowa 18 — 19 

wy, lekki i 
bardzo mocny, uży- 
wany, w dobrym sta- 

nie de sprzedania. 

ANIA i zdrowa 
jadłedajnia dla 
uczących się — 

blizko gimnazjów i 
2 Szkół—tamże internat 

dla chłopców. 
Szczegóły od 11—1-eį 

  

  

  

ul. Deminikańska 13 

OKÓJ I -P, Ż.P> 
utrzymanie dla ACRE 

2 uczniów szkół т 

średnich przy ul. jade niee iub 

РОНар аа mieszkanie Z 
m.3 (pierwsze piętro). Saias Rede 

pian na miejsćv. 
Mickiewicza 42 — 3 

zdrowa kuchuia i 
opieka zapewnione, 
Porczumienie się 

osobiste 4 — 6 
  

a ekeje francuskier 

9 UCZNI lub L k R 

całkowitym utrzyma- 
niem. Opieka 
niona Dla niezamož- 

: począt. 
uczenic: przyjmię syjęgo. Korepetycje. 
na mieszkanie Z (jj. d-go Maja Nr 7 

m. 8 (parter na |ewo) 
Dowiedzieć się 

międny 2 2 

angiel: 

zapew - 

nych ustępstwo. 
Dowiedzieć się, Wii ziemiańskiej 

tebska 9. W rodzinie pokój 
REN DRO ан dia 2-ch uczni   

— nic. Utrzymanie 
debre, korepetycje, 
pianino. Portowa 4—8 

Dr. Gz. Koneczny 

czni—ce przyjmę 
na mieszkanie z 
całem utszyma- 

niem i opieką. Pomoc 
w naukach, lekcje 
muzyki i jęz. 
Uniwersytecka 4 — y : ruroja jamy  ustneį J. Swietorzecka Sztuczne zęby. Porce 

lanowe koromy. Mi. 
ckiewicza 11—8. Woj 
skowym i urzędnikom 

zniżka. 

W. Z. P. 450. 
OLKA młoda, 

p wykszt ałc., wład., 
doskon. niemiee- 

kim, poszukuje posady 
w miejscu, lub Da wy- 
jazd, biurowej, lub 

CZBNICE lub 
U studentki przyj 

mę na mieszka- 
nie z  całkowitem 

utrzymaniem.  Dobr 
odżywianie, epieka 

rodzicielska zapewnio! 
na. Fortepian i wanna. 
Mieszkanie: _ Bonifra- 

telska Nr. 2 m. 4. 
Dowiedzieć się: ul. 

Mickiewiera Nr 62 m.5 

Ji Naiek 
fachowe _ wychot 

wawczynie de dziect 
w wieku przedszkol- 
nym proszę się zwra- 
cać do Seminarjum 
Oshroniarskiego, 
Wilno, Moniuszki 36. 
Osobiście od 11 — 1 

codzien. lu b piś- 
miennie. 

  

  ty do red. Słowa pod 
lit. A. M. 

azer a 

rzyjmę uczącą się 
młodzież na 

mieszkanie x 
całkowitem  utrzymae 
miem, fortepian na 
miejscu, opieka solfr 
dna, pomoc w naukach, 

Otiarna 2 — 16 —К 

ytwórnie szpar- 
Wn sprzedam 

27 warsztatów. 
może i heble do krają- 

  

  

  

VA ńia wiór i wszelkie 
weskową wyda- przyrządy do wyra» 
ną przez P, K. U. biania płyt z włokien 

Lide ma imię Francisz- drzewnych dla dam 
ka Kutysza urodzones skich kapeluszy 
go 18 VIII 1889 r. (szparterja).Zgłoszenia 
zamiesałiłego w Dolczewski Leszno 
Ejszyszkach — unie« Łaziebna 1. WLKP. 

ważnia się. 

р н ощ 

mama — Odesa zawsze coś zaba- 
wnego wymyśli... cha, cha, cha czė- 
mu pan się nie Śmieje? 

Dziękuję. Ja już dwa lata jak się 
nie śmieję. 

W stałem. Nachyliłem swą głowę 
nad jej uróżowaną twarzyczką i za- 
pytałem cicho, patrząc prosto w 12 
dniutkie oczy: > 

A diaczegp bandytówka a nie 
oficerówka? ką 

Widziałem jak błysnęły jej oczy 

ina policzki wyskoczył rumieniec. 
Potem zaczęła mówić prędko, bardzo 
prędko: 

Ale przecież oi zawsze z rewol- 
werem do skroni. Tańcowałam z re- 

wolwerem przy skroni, piłam z rewol- 
werem przy skromi. Niech pan na 
mnie tak nie patrzy. R 

Różne typy bywają w Odesie, 

wo Wiieńskis" Kwsszrira 23 

naucz. do dzieci. Ofer. -


