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„Tielaczyj'' czy fałszywy Prasa paryska o rządzie marsz. Piłsudskiego. 

zachwyt. PARYŻ, 4. X. PAT. Pissa paryska przyjęia nader życzliwie wiado- 
mość o objęciu przez Piłsudskiego steru rządów. Pisma wyrażają zaufa: 

MOSKWA, 1—X. Elta. Obok naj. nie w energję Marszałka oraz jego zdolność opanowywania sytuacji. 
większych dzienników ZSSR również «Figaro» zaznaczaižz napręžosą uvragą Š'edzi rozw6j polityki polskiej tęgo 
i inne pisma omawiały szeroko przy- narodu tak drogiego Francji. „Temps“ w artykule wstępnym zaznacza, 12 

bycie delegacji litewskiej do Moskwy, Tailepszym wynikiem obecnego kryzysu jest wysunięcie na pierwszy plan 
zamieszczając ilustracje i pełne symt- Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wypadki dni ostatnich zniewoliły Mar- 
patji dla Litwy artykuły. szałka do oiicjalnego przyjęcia odpowiedziainości za czyny rządu. Jeżeli 

« Wieczerniaja Moskwa» zamieszczą Marszaiek Piłsudski zgodził się przyjąć na siebie tę odpowiedzialność, to 
obszerną biografję p. M. Eleżewiczusa należy przypuszczać, iż uważa za konieczne działanie osobiste, albowiem 
i pisze, że narody Związku Sowiec- Dezpośredni jego wpływ pozwoli otrzymać od kraju i Sejmu rzeczy, 
kiego, które przyznały Litwie prawo których inny kierownik rządu nie osiągnąłby nigdy w obecnych warkii- 
swobodnego samookreślenie, z jak kach, Po stwierdzeniu, jż ostatni kryzys miał charakter czysto wewnętrzny 

największem zainieresowaniem śledzą i.1e wywarł ujemnego wpływu na politykę zewnętrzną Polski, która w 
za ekonomicznym i politycznym roz- Ci4gu ostatnich miesięcy odniosła znaczne sukcesy i wzmocniła Się przez 
wojem młodej republiki litewskiej. PIZYJKCIE Polski do Rady Ligi Narodów, dziennik wyrzża nadzieję, iż na- 
Pokojowa polityka ZSSR nie może nie TÓd polski nie będzie chciał zmarnować cennego nabytku na terenie mię: 
spoikać się z poparciem ze strony rzą- dzynarodowym, gdzie zdobył odpowiednie dla siebie miejsce, Dla Polski 
du litewskiego, który nie wątpi w Okres niepokoju minął, obecnie obowiązek odbudowy Ojczyzmy winien 
dobrą wolę Związku Sowieckiego. przemóc wszelkie względy partyjne. 
Osobiste przybycie głowy rządu li: Nieprawdopodobne pogłoski 
tewskiego jest jedmym więcej dowo- 

wee = arai keis o airis WAR:ZAWA, 4,X PAT. Omawiając rokowania w sprawie uregulo- 
z narodem: litewskim = W obecnej Wania diugu francusko-amerykańskiego „Journal des Finauses“, podało 
chwili to faktyczne stwierdzenie ze Wiadomość, jakoby rząd polski zgodził się na rzekomo wysunięty projekt 

oddania Gdańska Niemcom. Polska Agencja Telegraficzna jest upoważ- 
niona do kategorycznego zaprzeczenia tej wiadomości. 

Strony sąsiadów pokojowej polityki 

Echa spotkania Chamberlaina z Mussolinim, 
Związku Sowieckiego, jakiem jest 
przyjazd premjera litewskiego do 

LONDYN. 4X. PAT. Chamberlain po powrocie do Londynu udzielił 

Moskwy, ma szczególną wagę Traktat 
gwarancyjny, według pisma, otwiera 

W sprzedaży detalicznej cena pojetyśczego n-ru 20 groszy 
Opłata pocztowa niazczena ryczałtem. 

Redakcja rękopisów miezamówionych nie zwraca! | 

„ Druga oferta zgody i współpracy. 
Powiedział mi ktoś życzliwy zda. Wreszcie po trzecie nie chcemy, 

nie, že po jaskrawem stanowisku na nikogo pokazywać palcem, lecz 

które zajęło Słowo wnet po przewrocie niewątpliwie, gdyby prawica Sejmowa 
majowym, późfi€j przewinął się przez więcej 6każala rozumienia dia ugo- 

szpalty naszego pisma cień apatji. dowych i ponadpartyjnych tendencji 
Nie wiem, może było to słuszne. marsz. Piłsudskiego, dia jego haseł 
Uznając zasadę nie widzieliśmy wy- Solidarności narodowej wobec nad- 

konania, zaś widzieliśmy ludzi. ciągających niebezdieczenstw  ze- 

Dziś nastała chwila kiedy sztandar wnętrznych, —możeby dzisiejszy prem- 

nasz tryumfalnie podnieść możemy jer nie potrzebował apelować do 

na szczyt inasztu, Nie dlatego tyłko współpracy dawnego swego przyja: 

że wszedł do gabinelu p. Meyszto- ciela p. Moraczewskiego. 
wicz, że weszło tam dwuch konserwa- Wywiady marsz. Piłsudskiego po 

tystów wileńskich, Lecz w zasadzie przewrocie majowym, w których 
rządów pozasejnowych _ chcieliśmy OŚwiadczył on, że przewrót majowy 
widzieć negację, chcieliśmy widzieć nie odbył się w imię haseł social: 
myśl twórczą. Pierwszą wyrażał w dos nych i że budowa Polski orjentować 
statecznej ilości gabinet p. Bartla, się będzie na dążącą de równowagi 
D;ugiej mu brakowało. społecznej Europę zachodnią — były 

Gabinet marsz. Piłsudskiego różni wielką ofertą współpracy skierowaną 
się od gabinetu poprzedniego do- do prawicy. Prawica Sejmowa ofertę 
datnio pod dwoma względami. Raz, tą odrzuciła. Nietylko związek ludo- 
że na czele rządu stanął istotnie ten, WO-narodowy, lecz 1 inni nie ustawali 
od którego kierunek polityki polskiej w złośliwej, dokuczliwej, hatašliwej 
naprawdę zależy. Marsz, Piłsudski krytyce marsz, Piłsudskiego. Związek 

ludowc-narodowy zwalczał Rząd Bart- 
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Komunika! Organizacji Zacho- 
wawczej Pracy Państwowej, 

W dniu 3 Października r. b. miało miej. 

sce w Postawach zebranie organizacyjne 
powietowego Koła Organizacji Zachowaw* 
czej Pracy Państwowej w powiecie Postaw 
skim. 

Na zebranie przybyli z Wilna p. Michał 
Obiezierski, kierownik działu gospodarczego 
w Zarządzie Głównym O, Z. P, P, i hr, 
Jan Tyszkiewicz, wice prezes Zarządu Głów: 
nego, Przewodniczył obradom p. Oskar 
Wińcza, prezes Postawskiego oddziału Kre- 
sowego Zw. Ziemian. 

Po wysłuchaniu referatów p. M. Obie- 
zierskiego i J. Tyszkiewicza oraz szeregn 
przemówień, zebrani postanowili zawiązać 
Koło Powiatowe i przystąpili do wyborów 
Zarządu. Do Zarządu Postawskiego Koła 
Organizacji Zachowawczej Pracy Pafistwo* 
wej wybrani zostali: pp. Oskar Wińcza, Dr. 
Józef Krukowski, Dr. Włądysław Chudzyń.- 
ski (prezes) i Józef Trzeciak. 

Zebranie uchwaliło przesłać p. Aleksan- 
drewi Meysztowiczowi prezesowi Rady Na+ 
ezcinej Org. Z. P,P. telegram z życzeniam 
owocnej pracy dla dobra Państwa na od« 
powiedzialnym stanowisku ministra sprawie- - 
dliwošei, 
ZOE TEZ TEISMŲ T SET ISI, 

Sejm i Hząd. 
P. Młodzianowski. możliwości tak politycznejjak gospo- 

darczej współpracy pomiędzy Litwą i 
ZSSR. Oba państwa posiadają wiele 
wspólnych interesów. Ekonomika 
Litwy jest bliska ekonomice Związku 
Sowieckiego, a współpraca gospodar- 
cza z Litwą jest równie możliwa i 
pożądana, jak i polityczna. Traktat 
gwarancyjny to tylko porządek. Pa- 
między Związkiem Sowieckim i Litwą 
prowadzone są rokowania o. zawar- 
cie układu handlowego, króry wzmo- 
cni handel ZSSR z Litwą, 

„Gudok* zaznacza, że niezależna 
polityka, jaką p. Sleżewiczus, nie zwa- 
žając na wszystkie trudności i prze: 
szkody, stwarzane obecnie przez ob- 
jektywne warunki, prowadzi w swo- 
im kraju, odpowiada interesom 2a- 
równo Litwy, jak ZSSR. Oba kro;:, 
chociaż nie stykają sę granicami, 
ednakże dość silnie związane są 
interesami gospodarczemi .i dalszy 
rozwój tych interesów posłużył bez 

współpracownikowi Reutera wywiadu, w którym oświadczył: Moje spot- 
kanie z Mussolinim było raczej spotkaniem się przyjaciół a nie ministów 
spraw zagranicznych. Mylne są informacje prasy, jakoby spotkanie to 
miało na celu pewien rodzaj przeciw wagi spotkaniu Brianda i Strese- 
mana, W Livorno omawiano kwestje dotyczące Wielkiej Brytanji i Włoch 
oraz ważniejsze zagadnienia polityczne Europy. Przekonałem sję ku memu 
wielkiemu zadowoleniu, iż poglądy moje i Mussoliniego śą w główniej: 
szych sprawach zupełnie zgodne. W drodze powrotnej spotkałem się z 
Briandem | odbyłem z nim serdeczną rozmowę na temet konferencji w 
Thoiry i Livorno. Podczas spotkania z Briandem nie zosłał ani zawarty, 
ani zaprojektowany jakikolwiek układ. * 

B. kronprinz na manewrach. 
LONDYN. 4.X. PAT. „Daily Mail“ donosi z Berlina, iż były kron: 

priuz brał udział w tegorocznych manewrach 09 pułku Reichswehry w 
mundurze porucznika b. gwardji cesarskiej. 

Przed konferencją rumuńsko-węgierską. 
BUKARESZT. 4.X PAT. „Pesti Naplo* ogłasza wywiad ż członkiem 

węgierskiej delegacji do Ligi Narodów gen. Taczosem, który wrócił tu z 
Genewy. Gen. Taczos reprezentował w Genewie węgierski punkt widze: 
nia, zwiaszcza w sprawach rozbrojenia, Na pytanie, czy idea rozbrojenia 

wątpienia do większego jesżcze ich zyskala na znaczeniu wśród członków Ligi Narodów gen. Taczos, oświad- 
zbliżenia. Pismo oświadcza, iż przy» 
bycie p. Sleżewiczusa do Moskwy 
wzmocni ostatecznie te przyjazne 
stosunki, jakie panują obecnie po- 
między republiką litewską i związ- 
kiem sowieckim. 

„Krasnaja Zmiezda* mważa ten 
wypadek za nadzwyczajny w stosun« 
kach litewsko-sowieckich. Wizyta p. 
Sleżewiczusa różni się zasadniczo 
od zwykłych wizyt, a to dlatego, że 
jest owocem niezależnej i sumiennej 
polityki obu równoprawnych państw 
wzgiędem siebie oraz posiada cechy 
pokojowości i przyjaźni. Litwa obrałą 
drogę uczciwej i niezależnej polityki 
względem swego wschodniego Sąsia- 
da i dla tego nie może nie być 
przyjaciółką ZSSR. Zasadnicza pod- 

czy, iż idea uczyniła znaczny krok naprzód. Decyzja Ligi Narodów w spra- 
wie zwołania konferencji rozbrojeniowej przed wrześniem 1927 roku, 
ozriacza, iż sesja Ligi Narodów nie widzi ani politycznych, ani technicz- 
nych przeszkód dla zwołania tej konferencji a jedynie brak czasu, jak 
również duże odległości uniemożliwiają wcześniejsze zwołanie tej konierencji. 

Gen Taczes zaznaczył w odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższym 
czasie należy spodziewać rzeczywistego przeprowadzenia ogólnego rożbroj 
jenia, iż odpowiedź taką udzieli Liga Narodów w roku 1927 па konferen- 
cji rozbrojeniowej. Należy jednak podkreślić, iż konfencja ta w najlepszem 
razie będzie oznaczać pierwszy etap ma drodze ku ogólnemu rozbrojeniu, 
Większość członków Ligi Narodów stanęła na staoowisku, iż sprawy 
rozbrojenia i bezpieczeżstwa, muszą być rozstrzygnięte łącznie. Liga 
Narodów liczy na to, iż odbędzie się szereg po sobie następujących 
konferencyj rozbrojoniowych, których zadaniem będzie zbliżenie się do 
idei powszechnego rozbrojenia. 3 

Przybyła tu delegacja węgierska cełem omówienia z rządem rumuń- 
skim szeregu spornych spraw wynikających z konwencji rumuńso-węgier- 
skiej, zawartej we wrześniu 1925 roku w Budapeszcie, jak wiadomo kon- 
wencja tą dotyczy podziału majątków położonych w strefu, rozdzielonej 
linją demarkacyjną ustaloną traktatem pokojowym w Trianon. 

Niemieccy urzędnicy w Lidze Narodów. 
GENEWA, 4X (PAT). jak się dowiaduje, szwajcarska agęn- 

cja telegraficzna, dotychczas nie mianowano żadnego przedstawiciela 
Niemiec na stanowisko urzędnika Sekretarjatu Generalnego Ligi Narodów, 
Doniesienie «Seccolo» o mianowaniu Brentana na 

stawa pokojowej polityki Sowietów i 
niezależna polityka Litwy zapewniają 
dalszą przyjaźń pomiędzy obu kra: 
jami na korzyść zamieszkujących je 
narodów i pokoju w Europie Wschod* 
niej. 
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m u ; ŽŽ ) stanowisko zastępcy 
z Gia miakaiś gnipiążek: HL: Kai s sekretarza a jest niezgodnie z prawdą, Niemieccy urzędnicy 

a ieszkaMCOoWw 3 > ° > 

M. waryjekiej, Kostar. Lwowskiej, Kra" : wejdą do Sekretarjatu dopiero w roku 1927. 
kiej i in. * . m POLECĄ Dai“ Winno Kolonjainy и Kongres Paneuropejski w Wiedniu, 

* 2 > 
+ F. WITKOWSKI в WIEDEN, oe Pat. Na LŽ e e kon: 

е resu paneuropejskiego przewodniczący Coutenhove-Kalergi zawiadomił z "Wilno, CZ: a ia iž (zac minister spraw zagranicznych SEE 
m games Sia krajowe i MM wi francuskiemu w Wiedniu wyrazić kongresowi jego sympatję. Depesze 
a zagraniczne, LIKIERY, WÓDKI mo- s powitalne, nadesłali między innemi b. kanclerz Maix, prezydent Massaryk 
5 nopolowe i sortowe różnych tirm —. m Benesz i inni. Następnie wygłosili przemówienia: Politis (Grecja), Wirth 
u po cenach majtańszych. | Goldscheid, (Wiedeń i Graz) i Huberman (Warszawa), który wygłosił 
gm Dla pp. Wojskowych i urzędników a referat o urzeczywistnieniu idei paneuropeizmu. Zaznaczył on, iż paneuro- 
u rabat, HM pę należy budować organicznie, nie można poszczególnych zagadnień JaRzNunRNNNNuzNanURzA=ENNNBY L_>drabiżć i szeregować oddzielnie, Należy powitać ideę związku celnego, 

jako pierwszego kroku na drodze ku utworzeniu paneuropy. Próba utwo- DOKTOR ! РУ 
K. Buszel Karnicka 
powróciła i wznowiła przyjęce 

od 9—11 g. Torgowa 

GŁOS monarchistyj 
TYGODNIK PQLITYCZNY, 

SPOŁECZNY I GOSPODARCZY 

wychodzi w Warszawie 

Adres redakcji: | 

Warszawa, Wiejska 11. Konto ezeko- 
we 63673, Prenumerata kwartalnie zł. 2 
Cena pojedyńczego numeru groszy. 20 

    

Do nabycia w kioskach „Ruchu» 

  

rzenia takiego związku musi być podjęta równocześnie z wprowadzeniem 
w życie związku politycznego, albowiem otwarcie granicy bez utrzymania 
związku politycznego równa się rozbrojeniu  przemysłowemu bez 
posiadania gwarancyj pokoju. W celu urzeczywistnienia idei paneuropy, 
należy unikać wszystkiego co jest skonśolidowaną utopją i Sztucznošcią. 

Dziś popołudniu obradowała komisja go-podarcza i intelektualna 
kongresu paneuropejskiego, Ze strony Polski brali udział w komisjach 
konsularnych dr. Edward Neuman—w komisji gospodarczej i Edmurd 
Parnes w komisji intelektualnej, Dziś wieczorem kanclerz austrjacki Ra: 
meck wydaje na cześć uczestników korgresu przyjęcie w Schecnbrunn. 

Wypadek samochodowy, 
GDYNIA, 4—X. Pat, Wczoraj o godz. 5ej popołudniu zdarzył się tu 

nieszczęśliwy wypadek. Samochód prywatny przejechał przechodzącego u- 
licą Portową wiceprezydenta sejmu gdańskiego p. Spleit. Po udzieleniu 
pierwszej pomocy lekarskiej w Gdyni, ten sam samochód odwiózł p. 
Splett do szpitala w Wejherowie, gdzie po otrzymaniu ostatnich sakra- 
mentów życie zakończył. W tej sprawie wszczęte zostało Śledztwo urzę. 
dowe. Szofer został aresztowany. Zastępca komisarza generalnego w 
Gdańsku, Zaleski wystosował do przezydjum Sejmu pismo z kondolencją 
z powodu zgonu Ś. p. Spletta. 

podniósł przyłbicę. 
Dziw, że dopiero teraz, dopiero 

w gabinecie obecnym uwidoczniła się 
myśl, którą w swoich wywiadach po 
przewrocie wypowiedział marsz. Pił- 
sudski. Hasło solidarności różnych 
kierunków myśli politycznej. W ga- 
binecie p. Bartla nie było tego. Poza 
ministrem wojny, który nie reprezen- 

tował kierunku politycznego, lecz był 

samym sobą — fizjonomja gabinetu 

p. Bartla była aż nadto jednostronna, 
Był to klub pracy, rozrośnięty nad- 
miernie w stosunku do swego ztia- 

czenia w kraju. 50 proc. człynków sirun- 

nictwa.pracy znalazło się w gabinecie, 

Byli tam dobrani coprawda i człon: 

kowie innych kierunków, lecz były to 
jednostki rez znaczenia. Cala inteli“ 

gencja gabinetu p. Bartla, sam p 

Bartel, p. Staniewicz byli to ludzie 

ze stronnictwa pracy. 

Dziś wstąpił do gabinetu p. Mey- 
sztowicz talent polityczny klasy pierw- 
szej. Pan Meysztowicz jest przedsta- 
wicielem ideologji autentycznie—pra- 

wicowej, lecz ani w jednym  szcze- 
gėle nie dotykającym ideologji en: 
deckiej. Stąd, gdy jako polityczny 

referent walnego zjazdu ziemian w 
dniu 8 września zeszłego roku wy- 

głosił swe świetne przemówienie o 
ideologji ziemisńskiej, zostało one 
umieszczone w prasie prawicowej z 

lukami i opuszczeniami w miejscach 
nsjbardziej istotnych, zasadniczych i 

programowych. 

które naprawdę było prawdziwym 

programem prawicy zostało zagłuszo- 
nie, zostało przemilczane przez prasę 

pseudo-prawicową. 

Dewizą gabinetu obecnego może 
być; „patryjoci polscy penad partja- 
mi podają sobie ręce”. 

Tutaj poruszyć można nawet no- 
minację p. Moraczewskiego. Socjali- 
stę w gabinecie zawsze będziemy u- 

ważali za niebezpieczeństwo, na które 

Oczu mie zamykamy. Lecz zupełnie 
co innego był udział p. Moraczew- 
skiego w rządzie p. Skrzyńskiego, a 
zupełnie co innego teraz. Rząd: hr. 

Skrzyńskiego był to kłótliwy kongres 
międzypartyjny: Zdanie każdego mi- 

nistra było ważne jako zdanie zupeł- 
nie niezależnej potęgi. Vożum każde- 
go z członków gabinetu nie było 

radą, lecz było ultimatum. Dziś każ- 
dy minister jest naprawdę tylko mi- 
nistrem nie delegatem odrębnej i 

samodzielnej polityki. Dziś premjer 
jest naprawdę kierownikiem, a nie 
zawodowym  uzgodzicielem poglą- 

dów. 

Po-drugie min. Moraczewski w 
gabinecie hr. Skrzyńskiego był przed- 

stawicielem stronnictwa P. P. 5. Dziś 
jest tylko panem Moraczewskim. Aż 
nadto wyraźnie stwierdza to Roboł- 
nik w swoim artykule niedzielnym. 
Czytamy tam, że ani za gabinet, ani 
za działalność p. Moraczewskiego 
'P. P. S. żadnej odpowiedzialności nie 
bierze. 

Przemówienie to, 

la, p. Stroński głosił nielogiczną formułę 
popierania p. Bartla, a zwalczenia 
marsz. Piłsudskiego, podczas gdy 
wiadomem było, że rząd p. Bartla 
istnieje wyłącznie z woli marsz, Pił- 
sudskiego. : 

Zw. ludowo-narodowy nie cofnął 
się nawet przed (infamją. Infamją 
bowiem nazywamy, a z nami nazy- 
wa cała uczciwa Polska, — szerzenie 
przez prasę endecką pogłosek i insy- 
nuacji, jakoby marsz. Piłsudski przy- 
gotowuje napaść na Litwę Kowień: 
ską. Pogłoski te były szeżone wyrsź- 
nie, czasami na pierwszej stronicy 
Gązety Porąnnej Warszawskiej, By- 
ło to wierutne kłamstwo, lecz ponie- 
waż wychodziło ze szpalt prasy pol- 
skiej, organu wielkiego stronnictwa, 
podrywało zaufanie zagranicy do 
państwa polskiego, do naszej polity- 
ki, do naszego pieniądza, Trudno o 
bardziej antypeństwową, bardziej bol- 
szewicką robotę, Mamy nadzieję, że 
nie będzie jej tolerować znany ze 
swej energji i odwagi cywilnej obec« 
ny minister sprawiedliwosci. 

Mianowanie dwuch wyraźnych 
konserwatystów ministrami uważać 
należy za drugą ofertę współpracy 
złożoną przez marsz. Piłsudskiego Iczew 

bez porozumienia się ze stronnictwem całej prawicy polskiej. : * 
Uważamy że tej oferty odrzu. 2 WIKC Na własną odpowiedzialność cać nie należy. Zbyt poważne nie« i że stronnictwo nie bierze odpowie" 

dzialności za jego udzi 
bezpieczeństwa grożą państwu, aby | PPS ustosiinkuje bę da Tik 
zwalczać nadal człowieka o naj- 

WARSZAWA, 4,X (żel. wł, Słowa). 
Dotychczasowy Min,Spraw Wewnętrz- 
nych gen. Młodzianowski obejmie 
jedno z województw kresowych 
prawdopodobnis województwo Biało - 
stockie. W niektórych kołach kolpor- 
towana jest pogioska, že p. Miodzia- 
nowskiemu proponowane było objęcie 
województwa lwowskiego, 

Zaległości podatkowe. 

WARSZAWA, 4.X (fel, wi, Słowa). 
Dotychczasowe zaległości podatkowe 
wynoszą 175 miljonów, Z tej sumy 
na podałki odroczone przypada 48 
miljonów, a na opóźnione 106 miljo - 
nów. Największą sumę sianowią -za- 
ległości z opłat stempiowych gdyż 
aż 49 milijonów następnie z podatku 
gruntowogo 31 i po atku przemysto - 
wego 39 mil, 

Nowy Komisarz Rządu na m. 
„Warszawę, 

WARSZAWA, j4,X (tel „wł Słową). 
Na miejsce gen. Sławoj Składkow- 
skiego mianowanego ministrem Spraw 
wewnętrznych mianowany został p. 
Jaroszewicz, który objąt w dniu dzi: 
siejszym urzędowanie. 

РР 50 nowym rządzie. 
CKW "PPS zatwierdził uch 

klubu PPS z dn. 1 bm. W ten raj 
sób władze partyjne stwierdzity, iż 
pos. Moraczewski wstąpił do rządu 

marszałka Piłsudskiego rzeczowo, za- 
większej w. Polsce popularności dla 
zastarzałych animozji personalno-par- 
tyjnych. Nominacją dwuch konser- 
watystów wileńskich dowiódł marsz, 
Piłsudski, że jego hasła solidarności 
narodowej i pokoju międzypartyjne- 
go są szczere. Konserwatyści wileń- 
scy są właśnie najbardziej ortodok: 
syjnymi konserwatystami w Polsce, 
pojmują konserwatyzm nie jako kom- 

leżnie od programu jego rządui ; prac. Za najważniejsze uważa "PPS 
chwili obecnej walkę z drożyzną i 
bezrobociem jak również zaspokoje: 
nie słusznych żądań pracowników 
państwowych. 
Min. Zaleski u prezydenta 

Rzeczypospolitej. 
WARSZAWA, 4— x, Pat, P, Przeydent Rzeczypospolitej Przyjął z dniu dzisiejszym ministra Spraw za- granicznych Augusta Zaleskiego. któ- ry złożył sprawozdanie z podróży Swej do Genewy i Paryża, 

Pożegnanie ustępujących mi. 
nistrów. 

WARSZAWA, 4—X, 
bm. nastąpiło oficjalue Pożegnanie 
ministra sprawiedliwości prof. Ma. 
kowskiego, Dnia 4 bm, o godz, 11 
rano objął urzędowanie nowy  mini- 
ster sprawiedliwości Meysztowicz. 

Dnia * bm. o god, 10 rano w 
gmachu  ministe'stwa spraw we. 
wnętrznych odbyło się w obecności 
wszystkich urzędników pożegnanie 
ustępującego ministra spraw we. 

wnętrznych Młodzianowskiego, oraz 

promis, lecz jako obronę stałych i 

niewzruszalnych zasąd, Nietylko u- 

ważamy, lecz i wierzymy, że ta ofer- 
ta odrzuconą nie zostanie. Gdyby 
było inaczej, nominacja pp. Meyszto- 
wicza i Niezabytowskiego zamiast 
symbolizować rękę wyciągniętą do 
zgody, symbolizować zacznie kilof 
walący w jedność obozu prawicy w 
Polsce. Za namipójdzie ziemiaństwo 
pójdą sfery gospodarcze, pójdzie 
wszystko co 'jest elementem statyki 
społecznej, w obozle opozycji pozo- 
stanie sztab zawodowców partyjnych 

Pat, Dnia ;2 

i szeregi bezrobotnych agitatorów. 2 : 
* powitanie jego nast mini : Cat, Skladkowskiego, EB 

NARNANANNNKUNNEWNNECENNNNANNZNOZOSNK NNUZZE 
k Zamiast TRANU a 
E pana Magia — @ B km uma JOCOTO] „umię E u WPP. Lekarzy 

e 3 Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- M wany, stosuje się przy anemii, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej, M B Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. a № Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski" z a i marką ochronną— trójkąt ze statywem. E 
i Wystrzegač się naśladownictw. Ę a Reg. Min. Zdr. Publ. Nr 214, z 
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"ECHA KRAJOWE 
Rada Opiekuńcza Kresowa—jej celei zadania. 
Przemówienie wyborcze przez człon ka ROK. p. Michała Obiezierskiego 
w d. 2 października w m. Głębokiemna Zjeździe nauczzcieli szkół pow: 

szechnych, pow. 

Szanowne Panie i Panowiel 
Inteligencja Wileńska zgrupowana 

przy Radzie Opiekuńczej Kresowej 
przesyła pozdrowienie Wam, Panowie, 
jako przedstawicielom — inteligencji 
wiejskiej. 3 

Jednocześnie składa podziękowa- 
nie p. Inspektorowi Jaworkowi za za: 
proszenie organizacji naszej na dzi- 

siejszy zjazd nauczycieli, a przez to 

danie możności przedstawienia panom 

celów i zadań, które kierują Radą 
Opiekuńczą Kresową. : : 

R. O. K. rozpoczęla swoją dzia- 
łalność dwa lata temu na mocy sia- 

tutu zatwierdzonego przez M. Spr. 
Wew. z siedziba zarządu w Wilnie. 
Cel swój określa, jako instytucji pol- 
skiej, niosącej pomoc ludności przy 
odbudowie kraju i dążeniu do wzno- 
wienia i rozwoju normalnego Życia 

społeczuego, kulturalnego i gospo- 

darczego w województwach wileń- 

skiem, Nowogródzkiem i Poleskiem. 
Działalność T-wa podług statutu po- 
lega na: 1) porozumieniu się z Rzą- 
dem w sprawach potrzeb ludności, 

komunikując mu wszeikie niezbędne 

wiadomości i dane; 2) dążeniu w za- 

kresie pracy ekonomicznej do roz- 

woju i unarodowieniu handlu i prze- 
mysłu przez popieranie ewentualnie 

powołanie do życia organizacji ma. 
jących na celu podniesienia dobro: 

bytu szerokich mas ludności wiej- 

skiej i miejskiej; 3) organizowaniu w 
zakresie prac kulturalnych odczytów, 

bibljotek i czytelni, kolportażu ksią- 

żek i pism, domów ludowych, kur- 

sów wieczorowych dla analfabetów i 

wogóle popieraniu wszelkich dążeń 
i urządzeń mających na celu szerze: 
nie oświaty i kultury polskiej. 

W celu ułatwienia T-wu pracy w 

kraju powołuje ono do życia koła 

powiatowe, parafjalne lub grainne i 

miejskie, działającę w porozumieniu i 

pd kierunkiem zarządu głównego w 
Wilnie. ! 

Pierwsze miesiące egzystencji R. 

O. K. poświęciła pracom organizacyj: 

nym, majacym na celu zdobycie środ: 

ków pieniężnych. W tym celu nastą: 

piło porozumienie się z szeregiem 

Wilenskich Banków, przedsiębiorstw 

handlowych i przemysłowych, insty: 

tucji społecznych, które wstępując do 

Rady zadeklarowały składki miesięcz= 

ne. Równolegle z tem rozpoczęło się 
przyjmowanie członków. : 

Giėwną uwagę R. O. K. zwrocita 
na nawiązanie kontaktu z prowincją 
i w tym celu byli wysłani dwaj de- 

legaci, których zadaniem było zazna- 

jomienia prowincji z celami i dąže. 
niami R. O K. 

Delegaci, mając instrukcje opra- 
cowane przez zarząd dla kół powia- 
towych, parafjalnych i gminnych 
wraz z regulaminem dla Domów 
Ludowych, propagowali wprowadze- 
nie tych zamierzeń w życie. 

Dotychczas powstały koła gmin- 
ne w Mosarzu, Wojstomiu, llji, Da- 

niuszewie, Gródku, Kościeniewiczach, 
Żod.iszkach, Komajach, Kobylniku, 
Swirze, Sełach; i Domy Ludowe w 

Mocarzu, Łodosiach, Ilji, Wojstomiu. 
Daniuszewie i Śpichlicy. 

Powsiające domy 
mały zapomogę od R. O. K., która 

Dzisieńskiego. 

pokrywała połowę i niekiedy */4 ko- 
sztu urządzenia domu. Oprócz tego 
każdy dom otrzymał bibljotekę i ga- 
zetę. 

Jak, panowie widzą, główną uwa- 
gę poświęciliśmy prowincji i organi- 
zowaniu domów ludowych. 

Aby powstające domy ludowe 
miały podstawy istnienia i rozwoju 
przedewszystkiem trzeba skupić ludzi, 
rozumiejących potrzebę zrzeszenia się, 
ludzi z inicjatywą ft z nich stworzyć 
koło 

Tworzeni domu 
jest następnym etapem i wynikiem 
przemyślanego planu  powziętego 
przez koło. Koło Rady Opiekuńczej 
które zdecydowało się na założenie 
domu musi na ten cel przeznaczyć 
jakieś środki. Więc czy to w postaci 
gotówki, czy też budynku wymaga- 
jącego remoniu. Giówny Zarząd Wi- 
leński dopomaga do wykonania pla: 
nu przez asygnowanie części przewi- 
dzianych kosztów. 

Z chwiią kiedy dom już powstał, 
kiedy organizacja poczuła się nieza: 
Jeżnym gospodarzem na wlasnem 
gospodarstwie rozpoczyna się praca 
twórcza, więc przedewszystkiem mo- 
żność przyjęcia prelegenta z poga- 
danką o potrzebie założenia kółka 
rolniczego, spółdzielni kredytowej, 
czy też spółdzielni handlowej lub 
mleczarni spółkowej. Dom Ludowy 
jest ogniskiem które promionjuje na 
najbliższą okolicę inicjatywą wszel- 
kich poczynań społeczno-gospodar: 
czych, tworzy jednocześnie to ciepio 
które ludzi dotąd chodzących różne- 
mi drogawi zbliża. 

W Wilmie mamy organizacje któ- 
rych celem jest zakładanie kas spół: 
dzielczych, spółdzielni handlowych i 
mleczarskich. 

Tempo tych prac z roku na rok 
się zwiększa. Jednąk aby nowopow: 
stające organizacje miały zapewnione 
powodzenie, aby rokowały rozwój i 
nie były papierowemi tworami, po- 
trzebna jest przed tem przygotowaw- 
cza uprawa duchowa która by da- 
wała pewność, iż ziarno padnie na 
glebę urodzajną, Idąc po tej drodze 
rola domów ludowych ma ogromne 
znaczenie. Przy obecnych skompliko- 
wanych warunkach prawnych i po- 
datkowych, dom ludowy winien dą: 
żyć do zorgamizowania porad praw 
nych dla dania ludziom elementar- 
nych wyjaśnien jk mają postępować, 
aby w ten sposób obronić ludzi 
mn'ej oświeconych od wyzysku roz" 
maitych ciemnych doradców żerują: 
cych na nieświadomości ludności 
często z wielką szkodą dla państwa, 
z obniżaniem powagi urzędnika pol- 
skiego. 

Pogadanki z hygjeny mają wiel- 
kie znaczenie w uświadomieniu lud- 
ności wiejskiej jak ma się uchronić 
od chorób i jak.ma je zwalczać, 

Zorganizowanie czytelni przy do: 
mu, orkiestrzy, przedstawień amator- 
skich i stortu wpływa narozwijanię i 
podnoszenie kultury ludu. O tem ja- 
kie ma znaczenie Sport w domach 
ludowych prowadzonych przez R. O. 
niech służy wyjątek z raportu jednej 

ludowego już 

sobie drzyloczyć: „Biorąc pod uwagą 

znaczenie 1 wpływ sportu który wpro- 
wadziliśmy w postaci piłki nożnej i 
gler ruchomych na świeżem powiet- 

Groźby rządu kantońskiego. 
SZANGHAJ, 1—X Pat. Minister spraw zagranicznych rządu kentoń- 

rzu, należy zaznaczyć, iż ta zdrowa i skiego zawiamomił korpus konsularny, iż statki cudzoziemskie nie będą 
piękna forma 
skierowuje i daje ujście brutalnej e- 
nergji która cechuje wiejską tutejszą 
ludność tak skłonną do urządzenia 
bójek, ot tak dla samej przyjemności 
bicia się*, 

Zazmajomiwszy Panów z ogólnemi 
metodami naszej pracy nie dałbym 
całokształtu, jeżeli bym nie wyjaśnił 
rzeczy najważniejszej w każdym czy- 
nie jzżeli ma być on twórczym. Cho: 
dzi mi o przewidzianą ideę naszej 
pracy, 

Aby ideę tą wyjaśnić trzeba się 
cofaąć o kilka lat wstecz, aż do chwi- 
li tworzenia się odrodzonego nasze- 
go Państwa 

Na zapytanie kto odpowiada ża 
losy w nowoczecnem państwic— 
zwykliśmy słyszeć odpowiedź: cały 
naród. 

Odpowiedź ta jesj słuszną w pań- 
stwach O wysokiej i*starej „kuiturze, 
jest już szablonową formótkę w pań- 
stwie o nizszej kulturze, a zupełnie 
pustym frazesem w zastosowaniu do 
warunków panujących w Wojewód- 
ztwach Wschodnich, które pod wzglę- 
dem kultury stoją nawet miżej od 
sąsiadujących z nami prowincji Bia- 
łomskiej Bolszewji, gdzie już przed 
wojną działały ziemstwa, 

Na pyłanie więc kto odpowiada 
u nas na Ziemiach Wschodnich za 
losy państwa może być tylko jedna 
odpowiedź: inteligencja, Że smutkiem 
jednak stwierdzić należy, iż wśród 
niedomagań trapiących Ziemie Wschod- 
nie na plan pierwszy wysuwa się 
chorobliwa bezczynność inteliencji w 
pracach społecnych. Ta sama inteli- 
gencja która w ostatniej wojnie przes 
lała tyle krwi, składając w ofierze ży- 
cie, nie może zdobyć się na wykaza- 
nie woli żyia przy zakładaniu pod- 
walin własnego państwa—woli która 
winna stać się zdrowiem państwa 
Choroba ta pochodzi z nadmiernej 
wiary we wszechmoc państwa, które 
w pojęciu naszej inteligencji powin- 
no przez swoje orgama sprostać 
wszystkim potrzebom | zadaniom. 

Po za przesadną wiarą w Państwo, 
jeszcze tu na Ziemiach Wschodnich 
wśró1 naszych szczupłych sił kultu. 
ralnych rozbitych bez sensu przez 
partyjnictwo, indywidualizm polski i 
zwykłe karjeżowiczastan panuje bez- 
krytyczna wiara w moc idącą z War- 
szawy od której stale oczekując po- 
mocy Msypiamy naszą energję i czuj. 
ność 

Wychodząc z powyższych zato- 
żeń Rada Opiek. Kresowa jako wy: 
tyczną swej pracy przyjęła: 

1, Rachowanie tylko na własne 
siły przez budzenie energji i czujnośći 
w społeczeństwie Wileńskiem i inte- 
ligencji miejscowej, która winna za: 
pełnić szeregi naszej organizacji. 

2. Nawiązanie kontaktu z ludnoś- 
sią wiejską, przez współpracę na 
gruncie społeczno ekonomisznym, z 
z usunięciem tego co się nazywa 
„robotą polityczną“ w utartem zna- 
czeniu t, j. agitacją, ktėrej dalszym 
czy biiższym celem są wybory do 
Sejmu czy do ciał samorządowych, 
Jub do instytucji gospodarczych. 

3. Wprowadzenie w życie zasady 
współpracy kias dla stworzenia no- 
wej wartości społecznej na wielką 
skalę. 

Nie tworząc partji politycznej za- 
warcie całego programu w jednem 

ludowe otrzy: z kierowniczek domu, kióry pozwolę słowie: Polska. 
W zgrupowaniu miejscowej dele: 

ekspansji należycie mogły zbliżać się w nocy do miejscowości, gdzie 
wojenny. 

proklamowano stan 

Wyrok Śmierci w Mińsku. 
W dniu 27 ub, m. odbyła się w Mińsku w Najwyższym Trybunale B. S. 

S. R. rozprawa przeciwko dwom polakom: Kazimierzowi juryckiemu, synowi 
Jama zamieszkałemu we wsi Oketewicze, obwodu Samochrabowiczań skiego 
oraz Józefowi Kartugowi, synowi Eugenjusza zam w tej samzj wsi, pod ejrza- 
nych o wprawianie akcji szpiegowskiej na rzecz Pelski, oraz sabotażu władzy 
sowieckiej. Po całodzienuym przewodzie sądowym, sąd uzmał obu oskaržo- 
nych za winnych przypisywanej im zbrodmi i skazał na karę śmierci przez 
rozstrzelanie. Wyrok wykonano w dniu 29 ub. m. o hodz, 5 rano. 
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W TYCH DNIACH ZOSTANIE OTWARTY 

przy uł. Mickiewicza 7 

oddział warszawskiego wykwintnego 

Obuwia firmy „Leon“ 
  

  

  

Wszechświatowo znana 

fabryka czekolady 

» 

Spółka     

  

SAROTTI-"- 

które ukazało się w sprzedaży w 2-ch gatunkach 

I gatunek «SAROTTI» — KAKAO, 
„KONSUM* — 

Obydwa gatunki swoim wyśmienitym smatiem, delikatnym 

orąx zawartością tłaszczów i pożywnością przewyższają wszystkie dotych- 

czasowe gatunki zagranieznego kakao, 

Żądać we wszystkich poważniejszych sklepach kolonjalnych i spożywczych. 

Jeneralna reprezentacja na Wilno i okolice 

Wileńska „Handel Importowy* sg 

Wilno, ul. Zawalna 27, Tel. 746, 

KAKAO. 

aromatem, 

odp,       

  

gacji czy to miejskiej czy wiejskiej w 

szeregach R.O.K. widzimy rękojmię 
maszego powodzemia, które opieramy 

na sentymencie dla miejscowego ludu 

bez względu czy to będzie polak czy 
białorusin. 

Sentyment, które bierze początek 

z zarania naszych wspomnień  dzie- 

cinnych, z zabaw z tym ludem, sen: 

tyment nie dający się zniwelować 

dla wszystkich dzielnic tym samym 

miernikiem. : ё ы 

W skupieniu inteligencji Wileń- 
skiej pod naszym sztandarem widzi- 

my jednocześnie wielką к zdobycz w 

postaci otuchy dla jateligencji wiej- 

skiej szamoczącej się często bezpło- 

dnie w pracach społecznych w dale- 

kich zakątkach naszej prowincji. Na- 

suwa mi się porównanie z czasów 

wojny kiedy do naszych żołnierzy 
nad Berezyną w zamieć zimową do- 
cierały kobiety polskie z podarunka: 
mi na gwiazdkę 

To samo poczucie wdzięczności 
żołnierza, iż o nim pamiętano, po- 
winno pokrzepiać i naszych współ- 
pracowników w odiegłych zakątkach, 
a myśl, iż w każdej chwili ma w 
Wilnie organizację pokrewną jego 
dążeniom dodawać bodzca w działa- 
niu. 
Towarzystwo nasze, wążąc do wzno- 
wienia i rozwoju normalnego 
biegu życia spółecznego, wulturalne- 
go i gospodarczego w Wojewó- 
dztwach Wschodnich w pierwszym 
rzędzie ma obowiązek zaapelowania 
do Was Panowie, jako do tych któ- 
rym przyświeca to samo hasło któ- 
rym jest: „Kulturalne podniesienie 
mas”! 

I śmiało twierdzę, iż jeżeli w swej 
pracy szczerze w imię jedynego dob- 
ra jakim jest Państwo, podamy sobie 
ręce, to za lat kilka nie poznamy na- 
szego kraju. 

Otwarcie linji kolejo- 
wej Kalety-Podzamcze. 

KATOWICE 4 X PAT. W  niedzieję 
dnia 3 października o godz. 21 p. Minister 
Bartel w towarzystwie p. ministra handlu 
Kwiatkowskiego, p. ministra komunikacji 
Romockiego oraz szeregu wyższych urzędni- 
ków i przedstawicieli prasy wyjechał z 
Warszawy ma otwarcie nowowybudowanej 
linji kolejowej Kalety— Podzamcze. O godz. 
T min. 10 rano pp. ministrowie przybyli do . 
Podzamicza, właściwege punktu wyjścia no- 
wej linji łączącej Poznań z Katowicami z 
peminięciema korytarza Kluczborskiego i 
stanowiącej pierwszy etap na drodze do 
E Zagłębia węglowego z morzem, 

o śniadaniu pp. Ministrowie w towarzyst: 
wie kierownictwa budowy nowej linji wyrut 
szyli па zwiedzenie prowadzonych robót. 
Mniej więcej na połowie drogi w pobliżu 
wst Jaworzno odbyłą się właściwa ureczy- 
stość otwarcia nowej linji. W miejscu tem 
przybrauem flagami i zielenią oczekiwali 
ieprezentanci miejscowych władz, ducho- 
wieństwo i ludności. 

„ Wśród podniosłego nastroju ks. kano- 
mik Przygodzki z Wielunia poświęcił nową 
linję poczem w serdecznych słowach w 
imieniu miejscowej ludności dziękował Rze- 
czypospolitej Polsklej za ten wielki dar. 
Nasiępnie zabrał głos p. minister Bartel, 
który między innemi zaznaczył, iż na dzieło 
to zieżyły się wysiłki wielu osób, których 
zasługi poszczególnie podkreślił O godz. 
12 mim. 15 punktualnie pociąg ruszył po 
krótkich przystankach na mostach, przybył 
na stację Herby Polskie. W pociągu p. mi- 
nister przyjął przedstawicieli prasy, którym 
udzielił wywiadu w sprawie nowowybudo- 
wanej linji. W wywiadzie tym p. minister 
zaznaczył, iż narazie ukońszono budowę 
jedynego toru na przestrzeni 115 kim. przy- 
Czem mosty oraz przepusty są przygetowa- 
wa budowę dwuch torów. Całkowite otwar- 
cie nowej linji przewidziame jest w dniu 1 
stycznia 1927 roku, 

, Następnie pociąg, w którym jechał p. 
min. Romocki zatrzymał się na stacji w 
Tarnowskich Górach gdzie ministra powitały 
delegacja kolejarzy z orkiestrą i sztandara- 
mi. O godz. 20:tej w hotelu Savoy edbył 
się obiad ma cześć ministra wydany przez 
wojewodę śląskiego. O godz, 22 mia. 15 
ralnister wyjechał do Warszawy, 

Próbny alarm garnizo- 
mu wileńskiego. 

W. poniedziałek dnia 4 b. m. o 
godz. 735 władze wojskowe bez u- 
przedniego zawiadomienia o tem 
ludności cywilnej urządziły próbn y 
alarm całego garnizonu wileńskiego, 
dając o tem znać dwoma wystrzałami 

" armatniemi, oraz pobudką na ulicach 
miasta. Według relacji ze stron woj: 
skowych, próba alarmu wypadła nad- 
spodziewanie pomyślnie — bowiem 
około 95 proc. oficerów i podofice- 
rów zawodowych—oraz szeregowych 
w piętnaście minut po ogłoszeniu 
alarmu zgodziło się do swoich od- 
działów macierzystych. Zaznaczyć 
należy, že aiarm ten nieobwieszczo= 
ny i nieprzeczuwany wywołał wśród 
ludności liczne komentarze—o rewo- 
lucji, wojnie i t.p. 

  

LEKCJI 
rysunku i malarstwa 

udziela artysta malarz W. Dunin- 
Marcinkiewicz lnf. i zapisy w <Do- 
mu Sztuki» Mickiewicza 23 (D. H. 
Mieszkowskiego) od g. 5—6 i pół pp 

0dorono 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu 

„ poceniu się, 
Żądać wsządzie. 

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r. 

  

  

      

  

Jubileusz Czesława Jankowskiego. 
PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI. 

Uroczystość 50-lecia pracy pisar: 
skiej i służby publicznej Czesława 
Jankowskiego zapoczątkowania w 
przededniu wręczeniem mu orderu 
Odrodzenia Polski, rozpoczęła w dniu 
2-go października mszą świętą od- 
prawiona w kaplicy Ostrobramskiej 
przed cudownym obrazem Matki 
Boskiej. Mnóstwo osób. 

W południowych godzinach cały 
szereg przyjaciół i kolegów Jubilata 
składał mu powinszowania i życzenia 
w mieszkaniu jego prywatnem przy 
ul. Zygmuntowskiej. Kwiatów sporo 
negłynęło wraz z gośćmi. 

Wieczorem, przepysznie udekoro- 
wana zielenią przez zastępcę ogrodni: 
ka miejskiego p. Michałowskiego 
ifrmę ogrodniczą Moczulaka dolna 
sala hotelu St. Georgesa niezwykły 
przedstawiała widok. Do „biesiady * 
(jubilat wyjednał vu Komitetu tę 
właśnie nazwę, zamiast bankietu) 
zasiadło przeszło sto osób z p. 
wojewodą  Raczkiewiczem i ks. 
biskupem Michalkiewiczem na czele. 
Śmiało wyrazić się wolno, że nigdy 
jeszcze nie widziano w Wilnie pry- 
watnego zgromadzenia, u jednego 
stołu, gdzieby wśród elity inteligen- 
cji zasiedli obok siebie przedstawi- 
ciele wszystkich stanów, wszystkich 
kierunków politycznych i wszystkich 
narodowości. Skupiło się to „całe 
Wilno” nie dookoła fenomenalnego 
talentu; skupiło się dookoła zaiste 

„ nadesłanych 
dent Łokuciewski, konsul Donas i 
dostojny reprezentant ziemiaństwa 
prezes Gieczewicz, prezes Rady 
Adwokackiej mec. Strumiłło, 
Maliński, ks. szambelan Wiskont, p. 
Romer-Ochenkowska, p. Życkie, pro- 
fesorowie Wł. Zawadzki, Sławiński, 
Massonius, redaktorowie Obst i Świe: 
chówski, prezes zarządu gminy Ma- 
hametańskiej Romanowicz, dr. Dem- 
bowski, dyrektor Korolec, dr. Szabad, 
mnóstwo ziemian, p. Sumorokowa, 
dyr. Juljusz Osterwa, dr. Minkiewicz, 
szef sekcji finansowej Magistratu 
Br. Ckądzynski, Br. Umiastowski, 
przedstawiciel społeczeństwa białoru- 
skiego Pawlukiewicz, członkowie za- 
rządu Syndykatu Dziennikarzy i za: 
rządu Związku Literatów, wice pre* 
zes Stowarzyszenia Kupców Miškie- 
wicz, dyrektorowie banku Uniechow- 
ski i Milkiewicz etc, etc. 

Diugi. szereg toastów rozpoczął 
przewodniczący Komitetowi įubileu- 
szowemu preżes Syndykatu Dzienni- 
karzy Polskich p. Konstanty Bukow- 
ski. Przypomniawszy „jak trudno 
było na to zaszczytne miejsce za 
tym biesiadaym stołem jubilata do: 
prowadzić", mówca położył nacisk 
na wpływ niemały, który wywiera 
wśród społeczeństwa osobistość tego 
pokroju i temsperamentu, co Czesław 
Jankowski, i zakończył przemówienie 
swoje słowami: „Bóg ci zapłać drogi 
nasz Jubilacie! Obyśmy jaknajdłużej 

sędzia | 

Czesłowowi Jankowskiemu—część!* 
Prezes Bukowski odcżytać mógł 

małą tylko część wielkiego mnóstwa 
telegramów i _ listów, 

rozpoczynając od serdecznej depeszy 
z Paryża córki jubilata p. Ireny Jan- 
kowskiej. 

Poczem przemawiali kolejno, p. 
wojewoda Raczkiewicz w imieniu 
rządu w podniosłych słowach malu- 
jąc zasługi Jubilata; ks. biskup Mi- 
chalkiewicz kładąc nacisk na tylokro- 
tnie przez Jubilata okazywaną pomoc 
Kościołowi, wiceprezydent Lokucjew- 
ski, w imiemiu miasta, prezes Giecze- 
wicz w imieniu ziemiaństwa, konsul 
Donas w niezmiernie ciepłych słowach 
nie wahając się w imieniu swego 
rządu pozdrowić Jubilata. P. K.Achma- 
towicz w prześlicznie skonstruowa- 
nem i wygłoszonem barwnein prze: 
mówieniu dał wyraz uczuciom naj: 
žywszej sympaiji Tatarów dla Jubilata, 
ks. szambelan Wiskont mówit o sza- 
cunku żywionym dla niego przez 
Litwinów, p. Br. Umiastowski w 
serdecznych przemawiał słowach jako 
Oszmiańczuk, wynosząc wysoko, 
dzieło Jubilata „Powiat Oszmisūski“, 
jedyną tego pokroju praca w piśmien- 
nictwie naszem, P. Micha? Józefowicz 

os zabrał w imieniu Syndykalu 
ziennikarzy; p. Romer-Ochenkowska 

odczytała adres Związku Literatów; 
przemówił po białorusku p. Pawlu- 
kiewicz a dr. Szabad mocnemi i ser" 
decznemi słowy ziožyt Jubilatowi wy 
razy holdu i czci jako przedstawiciel 
ludności żydowskiej. Pięknie i z du- 
żą siłą przemówił red. Jan Obst, pod- 

fenomenalnego człowieka, który nie mogli mieć Ciebie w swojem gronie nosząc wysoką zawsze kurtuazję i 
odsiępując nigdy ani na cal jedem 
od swej mocnej i niepowszedniej 
indywidualności duchowej, potrafił 
zaskarbić sobie szacunek i cześć — 
wszystkich. н 

Nie wyliczyć imiennie wszystkich 
obecnych. Oto obok wojewody i pa: 
sterza generał Pożerski i wiceprezy- 

tu w naszem Wilniel Nie wątpię, 
że będzie Ci dana możność praco- 
wania i pisania bez troski materjalnej 
o jutro, bez nadrywania, jak dotych= 
czas sił ciężką pracą zarobkową. Po- 
goda ducha i radość życia, któremi 
nas poisz, niech przez długie jeszcze 
lata życia będą Twoim udziałem! 

kuliwralność Jubilata nawet w  naj- 
ostrzejszej polemice; rzewnie i ser- 
decźnie mówił prof. Massonius; w 
imieniu księgarzy głos zabrał wileń: 
ski przedstawiciel firmy Gebethnera 
i Wolffa; pięknie, z ujmującą prosto- 
tą odmalował mec. Jan Klott stosu- 
nek do Jubilata „szarej, bezimiennej 

to 

mówił tysięcy, ba miljonów ludzi 
czytało to, co Czesław Jankowski 
napisałl Na tle wspomnień osobistych 
osnuł swe przemówienie dr. Dem- 
bowski, 

Jubilat pomimo, iż oświadczył, że 
stoi bezbronmy wobec takiego zgro- 
madzenia, albowiem niema przy boku 
szpady swojej —pióra,dokazał jednak 
nielada sztuki krasomówczej: potrafił 
odpowiedzieć w jednem przemówieniu.. 
dwudziestu mówcom. Taktem, przy- 
tomnością umysłu, werwą, serdecz- 
nością, dowcipem i wdziękiem ujął 
wszystkich. Zakończył, wznosząc toast 
w ręce gospodarza zebrania, preze* 
sa Bukowskiego, za pomyślność i 
szczęście Rzeczypospolitej; oby się w 
niej pleniłyrzekł—powszechna zgoda, 
powszechny dobrobyt, powszechne 
zadowoleniel.. Niech żyje Polska po- 
tęžua i szczęśliwa! * 

Hucznemi oklaskami zawtórzono 
temu pięknemu, ostatniemu akorde- 
wi biesiady, która na długo, bodaj 
na zawsze zostanie w pamięci uczest 
ników. 

Natychmiast od stołu udano się 
do górnej sali, gdzie już gromadzili 
się goście rautowi, Wkrótce liczba 
oseb wzrosła do przeszło trzystu. 
Nastąpiło wręczenie jubilatowi pa* 
miątkowego adresu. wspaniale w skó- 
rę oprawionego. Na dalszych kartach 
setki podpisów tworzą istotny obraz 
całego obecnego Wilna.. Piękna, 
wspaniała pamiątka! Adres odczytała 
rzed wręczeniem na głos, p. Wanda 
iedziałkowska - Dobaczewska, sama 

wysoce utalentowana poetka. 
Pp. Hendrichówna i Targowska, 

oraz dyr. Ludwig ślicznym śpiewem 
rzy fortepianie  urozmaicili raut. 
rzygrywał też słynny kwartet Geor: 
e'a. 

© Zaczęto rozchodzić się około pierw- 
szej po północy. Urządzenie całej u- 

rzeszy czytającego ogółu”, a ileż ne i żywe zjednało sobie uznanie, 
Sprawność i umiejętność, z jakiemi 
wszystko zaaranżowano, podnoszo* 
no z najszczerszem zadowoleniem. 
Nastrój panował serdeczny; najmniej- 
szej sztywności; nie było; w każdem 
odezwaniu się czuło się impulsywną 
serca potrzebę. Śmiało wyrazić się 
wolno: całe Wilno odświęciło praw- 
dziwie radośnie dzień jubileuszu Cze- 
sława Jankowskiego. 

TELEGRAMY | LISTY. 

Pozdrowienia swoje nadesłali Ju- 
bilatowi bądź telegraficznie (ogółem 
138 depesz) bądź listownie następu- 
jące osoby. 

J.E. ks arcybiskup metropolita 
Jałbrzykowski za pośrednictwem swe- 
go kapelana ks. W. Meysztowicża. 

J. EJ ks arcybiskup metropolita 
Edward baron Ropp z Warszawy. 

Generał Lucjan Żeligowski („ Wie!- 
ce szanownemu i kochanemu jubila- 
towi zasyłam najlepsze życzenia”), 
minister Witold Staniewicz, minister 
Aleksander Meysztowicz z małżonką, 
Walery Reman, b. Delegat Rządu z 
małżonką, generał Stefan Mokrzecki 
b. prezes Komisji Rządzącej Litwy 
Środkowej, minister Erazm Piltz z 
małżonką („Z wdzięczaem wspom- 
nieniem długiej, drogocennej współ- 
pracy pańskiej w «Kraju», z hołdem 
dla natchnionego poety i gorącego 
obywatela Polski, z podziwem dla 
niewyczerpanej twórczej działalności 
pańskiej pod hasłem: trzeba z żywy: 
mi naprzód iść, z zapewnieniem wier. 
nej przyjaźni..*), minister Marceli 
Szarota b. poseł w Wiedniu, Kłajpe- 
dzie i Cherkowie, 2 Paryża, J, M, 
rektor Marjan Zdziechowski, prezes 
wil. Sądu Apelacyjnego Restytut Su- 
morok, dyrektor į Kazimierz Okulicz 
(<... wyrażając podziw dia ogromu 
piędziesięcioletniego dorobku literac- 
kiego i publicystycznego - oraz dzia- 

roczy stości, przez Komitet powczech:łalności społecznej.,.»), Adolf Kopeć 

Delegat Prokuratorjj Generalnej w 
Wilnie, Alfons Parczewski b. rektor, 
Zygmunt Kowalewski starosta osz- 
miański (w imienia własnem i po- 
wiatu Oszmiańskiego), dyrektor Jó- 
zef Giejsztor z Warstawy, minister 
Grabowski naczelnik wydziału praso- 
wego Ministerstwa Spraw Zagranicz-. 
nych, Władysław Hołownia z Łucka 
b. prokurator wileński, 

Postewie Aleksander Zwierzyńśki 
i F. Raczkowski, я 

Związek Syndykatów Dzienni- 
karzy Polskich (prezes Zdzisław Da- 
bicki, Syndykat Dziennikarzy War- 
szawskich (prezes Z. Dębick:), To- 
warzystwo Literatów i Dziennikarzy 
polskich w Warszawie (prezes Le- 
opold Staff, sekretarz St. Jarkowski, 
Syndykat Dziennikarzy Pomorskich 
w rudziądzu (prezes Teska, sekr. 
Sobolciński, Związek Zawodowy 
Literatów Polskich w Warszawie 
(prezes Kaden-Bandrowski, stkr. Ко- 
zikewski), Towarzystwo Dziennika- 
rzy Polskich we Lwowie (prezes Las- 
kownicki, sekr. Hartleb), Syndykat 
Dziennikarzy Wielkopolskich w Poz: 
naniu (prezes Powidzki, sekr. Herni- 
czek), Syndykat Dziennikarzy Pol- 
skich we Lwowie (prezes į Zygmunt 
Fryling, sekretarz Szenderowicz), 
Klub Sprawozdawców Parlamentar: 
nych w Warszawie (prezes Hieronim 
Wierzyński) Polski Klub Literacki 
(Penclub) w Warszawie (prezes у 
"Lorentowicz). 

Związek „Kół Polonistyczych w 
Warszawie, Związek Dziennikarzy 
Sportowych w  Warszawie (prezes 
Sikorski), Koło Polonistów Wniwersy « 
tetu Stefana Batorego, Dyrekcja Bi: 
bijoteki Publicznej i Uniwersyteckiej 
w Wilnie (dyrektor Stef. Rygiet), 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
we Lwowie (dyrektor [Ludwik Bier- 
nacki sekr, naukowy Tad. Crapelski), 
Redakcja „Tygodnika Ilustrowanego“ 
w Warszawie, Redakcja „Wieku   
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„ma niezmiernie ' szerokie i 

_dentą Pomorskiej 

N232 1242) s 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Ujednostajnienie form erganizacyjnych w rol 
nictwie. 

' (Referat wygłoszony przez p. T. Zana, Dyrektora Pomorskiego T-wa 
Rolniczego na konferencji rolników w Wilnie w dnin 28 września 1926. 

Potrzeba jaknajściślejszego organi- 
 zowania się naszego społeczeństwa 

nie wymaga specjalnego udowodnie- 
nia 

Ład i porządek społeczny pociąga 
za sobą mporządkowanie się ładu 

_ Państwa. 
Najliczniejszą natomiast warstwą 

_ ludności naszego Państwa jest rolni- 
_ ciwo. Ono stanowi i powinno stano- 

wić fundamentalny element ludności, 
0 który jedynie może się opierać po- 
ważnie i trwale struktura podobnego 
ustroju państwowego, jak ten, który 
posiadamy. Е 

Co więcej, różne klasy i kategorie 
obywateli mają rozmaitą wartość 
morainą i etyczną ze względu na 
Swój rodzaj zajęcia i swoje położenie 
Społeczne. Nie ulega wątpliwości, że 
w dzisiejszych warunkach socjalnych, 
cała ludzkość przebywa powszechne 
przeszacowanie pojęć. Szuka się dróg 
wyjścia z panującego zamętu ogół 
pragnie usilnie stabilizacji tak zw, 
umowy społecznej, któraby umożliwi: 
ła równowagę i spokojne oddanie się 
pracy o byt powszedni. 

Poważnie stci jednak temu na 
przeszkodzie załamanie się zasad i 
uczciwości publicznej, na których 

opierała się dotąd powszechna stru- 
ktura społeczna. 

Ludność roinicza niejednokrotnie 
pomawianą bywała przez elementy 
radykalne o zacofanie i reakcję w sto: 
Sunku do ogólnej ewolucji myśli cy- 
wilizacyjnej ludzkości. Gdy jednak 
€iementa te, jak np. w Rosji, dopro- 
 wadziły do zmian i przewrotów, po- 
wodując powszechną nędzę i zubo- 
żenie, gdy w innyca ustrojżch Stwo- 
Tzył się stan, z którego nie widać 
dróg wyjścia, Jndność zaczyna szukać 
oparcia właśnie o elementa rolnicze, 
które zachowały w sobie głó = ne pier- 
wiastki zasad, mogących dać podsta- 
wę odnowionej, a jednak rozumnej, 
budowie ustrojów społecznnych, po- 
wstałych, lub przeistoczonyca po 
wojnie Światowej. 

Reasumując powyższe można z 
<aią śmiałością stwierdzić, że współ- 
€zesna struktura Państwa musi się 
apierać o szerokie warstwy rolnicze, 
jeżeli to Państwo ma swoje istnie- 
%ie trwale i mocne rozbudować. To 
też organizacja rolnictwa poza celami 
Sobie właściwemi tj. praktyczmemi, 

wielkie 
znaczenie ogóne: społeczne, politycz- 
ne i państwowe. Polityczne — nie w 
znaczeniu partyjnem, ale w znaczeniu 
Onsolidacji państaowego istnienia 
arodu, 
Gdy więc otrzymaliśmy wezwanie 

ze strony organizacji _ Wileńskich 
Przyjścia z pomocą w uporządkowa- 
iu tej ważnej sprawy na tutejszym 
terenie, i gdy złożyłem propozycję 
Przedstawicieloma naszych pomorskich 
Qrganizacji zdania sprawy ze stanu 
Qrganizacyjnego pomorskiego rolni: 
Tiwa, napotkałem żywą chęć wzięcia 
Udziału w konferencji Wileńskiej, któ- 
ta się wyraziła w obecności na ze: 
braniu przedstawicieli najważniejszych 
Qrganizacji pemorskich t.j. p. Prezy* 

lzby Rolniczej p. 

a 

Nowego* we Lwowie, Firma wyda- 
Wnicza Gebethner i Wolff, Towa- 
Tzystwo Muzyczne „Lutnia” w Wil- 
Nie, Drukarnia Anczyca w Krakowie, 
Sięgarnia Hoesicka w  Werszawie, 
Jrekcja i Opieka Szkolna żeńskie- 

$0 gimnazjum im ks Adama Czar. 
oryskiego w Wilnie. 

Edward Woyniltowicz, Stanistaw 
Horwatt i Aleksander Lednicki -z 

arszawy («W dniu zwycięstwa 
Pravdy życia poświęconego dobru 
Narodu i pięknu, składamy serdeczny 
hołd Jubilatowi»). 

„ Senator Pichl w imieniu dzien= 
Mikarzy czesko-słowackich, bawiących 
we Lwowie, Koledzy z „Kurjera 
Warszawskiego" (Barszczewski, Bier- 
naeki, Czempiński, Dębicki, Hofman, 
ończyc, Kleszczyński, Korotyński, 
leczyński, Bolesław  Koskowski, 
ogowicz, Michał Roman, Wac. Ко- 

„Rowicz, Feliks Szopski, Przysiedzki, 
4, Trzymała Siediecki, Stońko, Trze: 
'Rski, Wojtkiewicz, Zyglarski, Zdziar- 

ski) Gustaw Olechnowski i Bronis 
aw.Bohdan Wyszyński kierownicy- 

zydziałów w Ministerstwie Spiaw 
agranicznych, red, Marek Latour 

"e własnem i „Expressu Wileńskieoo* 
imieniu, Stefan Lewental i Feliks 

Tozowski wydawcy „Kurjera War- 
Szawskiego”, Wiłold Czyż wileński 
Orespondent „Robotnika“, Wojciech 
aranotuski redaktor „Monitora Pol- 

skiegow, z Warszawy (Zasłużonemu 
Pisarzowi, który posiadł sztukę wie- 
€znej młodości — dawny towarzysz 
Bracy) red P. Magnuski z Wars'a- 
Wy, red Konrad Olchowicz i Ferdy- 
hand Floesick z Warszawy, Stani: 
sław Mackiewicz redaktor  „Słowa” 
(bawiący w Warszawie), red, Każi. 
mierz Pollack z małżonką z Warsza- 
wy, Gustaw Wolff, szef firmy „Ge- 
€thner i Wolff" Korn księgarz i 

Wydawca z Warszawy, Wącław An- 
p. z rodziną z Krakowa, /nformacja 
"asową Polska z Warszawy. 

A. Wylezyński, dyrektor wileńskie- 

prezesa Pomorskiego Towarzystwa 
Rolniczego i p. prezesa Pomorskiego 
Związku. Rewizyjnego. 

Należy przytem jedną sprawę pod- 
kreślić, a mianowicie, że właśnie obec- 
nie zaczyna dojrzewać projekt utwo- 
rzenia Wszechpolskiego Towarzystwa 
Rolniczego, któreby w sobie skupiło 
wysiłki organizacyjne rolnictwa całej 
Polski. W stolicy naszej panuje jed- 
nak największe zaognienie przeci- 
wieństw w tym względzie. Nie moż- 
na mieć, aby Centrum nasze wytwo- 
rzyło stan i normy uzgodnienia się 
na niwie organizacji rolniczych. Pol- 
ska bowiem organizuje się od kresów, 
— koncentrycznie. 

Od zachodu idą pewne określone 
tendencje, których zapoznać nie na- 
leży, gdyż prowadzą one za sobą 
pierwiastki kultury zachodnio-eure- 
ropejskiej. 

Istnieją wszakże na terenie ziem 
Polski tendencje przeciwległe, które 
mają również swoich obrońców i wy- 
raziciełi, W sporze tym kresy wschod- 
nie a w pierwszej linji Wilno, może 
tu kwestję zaszdniczo rozstrzygnąć i 
zadecydować w praktyce o tem, po 
jakich torach organizacja ralnictwa się 
potoczy, a razem z tem skieruje się 
OWA stosunków państwo- 

wych. 
Z tej racji tak wielką wagę przy- 

wiązujemy do konferencji dzisiejszej. 
Przechodząc do ściślejszej analizy 

stosunków organizacyjnych rolniczych, 
chciałsym narysować dalej szkic tych 
zadań, które przed pracą organizacyj- 
ną w rolnictwie stoją: z 

Rozpoczynam jednak od charakte: 
rystyki ikrytycznej oceny istniejących 
tutaj przed wojną towarzystw rolni: 
czych, Е 

Brałem w nich czynny i długo- 
trwały udział, więc je znam. 

Przedewszystkiem istniały one w 
warunkach państwowo i społecznie 
ustalonych; powtóre obejmowały 
przeważnie większą własność rolną; 
po trzecie byty oparte wyłącznie na 
dobrowolności przynaieżenia do or- 
ganizacji; po czwarte miały charakter 
jedynie kuliuralno-te-hniczny; po pią- 
te posiadały niezmiernie słabe organa 
wykonawcze, czyli tak zw. aparat 
pracy. 

Z gruntu zmienione warunki bytu 
i ustroju, w których znaležlišmy się, 
wymagają gruntownej rewizji podob- 
nych organizacyj. Jednak widzimy, że 
rekonstrukcja i powstawanie nowych 
formorganizacyjnych w rolatctwieposz* 
ło w całem państwie po linjach niesły- 
chanie różnych i rozliczaych. Mamy 
conajmniej 10 typów orgsnizacyj na 
terenie Polski, gdzie odchylenia są 
wręcz rozmaite. Wyliczeć ich nie bę- 
dę, gdyż panom są one dostatecznie 
znane i znajome. 

Przebudowa społeczna w obec. 
nych formach państwowych wymaga 
społecznego rozszerzenia bazy, O 
którąby się organizacje rolnicze oparły, 
więc istnieje konieczńość rozciągnię - 
cia towarzystw na najszersze warstwy 
producentów, czyli gospodarzy roi* 
nych. 

Następnie wyłania się kapitalne 

go Konserwatorium Muzycznego („w 
chęci przyłączenia się do ogólnego 
wyrazu hołdu, składanego ci, Czci. 
godny Panie, przez społeczeństwo 
nasze, — w imieniu Konserwatorjum 
proszę przyjąć skromny wyraz uczuć 
w formie zrealizowania inicjatywy 
prof. Ad. Ludwiga, ofiarowującego w 
swojej klasie sżypendjum imienia 
Czesława Jankowskiego dla dwóch 
osób, akceptowanego przez Dyrekcję 
Konserwatorjum Wileūskiego, jako 
stypendjum stałe Twojego, Czcigod- 
ny Panie, imienia ”;, 

Starosta Oszmiański Z  Kowa- 
lewski, jako przewodniczący Wydz. 
Powiatowego, przysyłając wyciąg z 
protokułu Wydziału Powiatowego 
Sejmiku Oszmiańskiego („... żważyw* 
szy, że rzeczą sławy jest naszego 
powiatu, który niejednokrotnie mógł 
się pochlubić zasługami swych sy- 
nów,. Wydział Powiatowy jedno- 
głośnie uchwalił, na wniosek prze: 
wodniczącego, utworzyć dwa stypen: 
dja imienia Czesława Jankowskiego 
dia niezamożnych uczniów..") 

Dr. Władysław Zahorski prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Nauc w Wil- 
nie, margrabina Janina Umiastow 
ska, Stanisław Łopaciński, sędzia 
Jan Piłsudski, Roman Skirmunt z 
Pińska („.. zacnemu obywatelowi, 
zasłużonemu pisarzowi, który świat 
zna i rozumie a kraj swój miłuje, 
który iotność umysłu przez długi 
wiek pracy zachował. wyrazy czci 
przesyłam”) Komitet Redakcyjny cza- 
sopisma „Alma Mater Vilnensis“ 
Jan Tretter w imieniu instytucji wy- 
dawniczej Książnica Atlas we Lwo- 
wie, przesyłając dedykowany przez 
nią Czesławowi Jankowskiemu — те- 
znany cyki kartonow Orotigera, War- 
szawa Druga“. 

Dr. Olsejko przewodniczący Ko: 
mitetowi  Litewskiemu w  Wiinie 
-(„Nestorowi polskiego piśmiennictwa 
krajowego, który zawsze hołdował 
zasadom tolerancji i zgodnego współ- 

zagadnienie obrony zawodowej sto 
warzyszonych rolników w  najszer- 
szym tego słowa znaczeniu, — co 
szczególmie jest ważne wobec płyn: 
nych i nieustalonych waruaków i 
norm administracyjnych, społecznych 
i państwowych, panujądych w na- 
szych stosunkach, Równolegle z tem 
istnieją szerokie potrzeby rolnictwa, 
miogące być jedynie oparte o ustroje 
samorządowe, gdyż bez przymusu 
podatkowego organi acje dobrowolne 
nie dałyby rady sprostać miektórym 
tego rodzaju zadaniom. 

Wreszcie wszystko powyższe wy- 
maga poważnego czynnika pracy, Opar- 
tego o biuro sprawne i permanenine,bez 
dzia'aria którego, za pośrednictwem 
jedynie ofiarności publicznej, żadne- 
go z celów powyższyci nie dałoby 
się osiągnąć w całej pełni, Widzimy 
więc z powyższego, że prototyp 
przedwojenuego Towarzystwa Rolni- 
czego nie może być brany pod uwa* 
gę jako podstawa rozumowania, na: 
tomiast może jedynie być uwzgięd- 
nionym jako jeden z czynników or- 
ganizacyjnych, któryby: mógł być 
włączonymi w całokształt nowych sto- 
sunkow. | 

Ceiem niniejszej konferencji, o 
ile rozumiemy, jest doskonałe zobra- 
zowanie sobie sytuacji, oraz wytknię: 
cie dróg, po których należałoby dą- 
żyć, jak nejrychlej i jaknajwtašciwiej 
dojść do skojarzenia organizacyjnej 
pracy społecznej dla dobra i pożyt 
ku miejscowego rolnictwa. 

Przykłady z życia organizacyjnego 
Pomorza mogą tu oddać znaczne 
usługi. Nie dlatego żeby uważać je 
za wzór nieomylny do naśladowania, 
podobne bowiem twierdzenie nosiłoby 
charakter zarozumiałości. 

Zawiera również w sobie Pomo- 
"rzć pewne — wiłaściwsści- 
struktury społecznej, kióre należy 
mieć na uwadze, przy ocenie krytycz- 
nej panujących tam stosunków orga- 
nizacyjnych. 

Na Pomorzu jednak uczyniouo 
już wiele w tym względzie, zaś do- 
Świadczenia dają dobre wskazówki, 
co czynić trzeba, a czego robić nie 
należy. Pozatem Pomorze dokonało 
na tyns polu posunięć dość śmiałych 
i zdecydowanych, ną które nie zdo- 
byłyby się dotąd inne dzielnice Polski. 
Stąd waruski pomorskie mogą stano: 
wić pewnego rodzaju interes w ich 
poznawaniu. 

Strukturę organizacyjną Izby Rol- 
niczej, Towarzystwa Rolniczego i 
Zwiątku Rewizyjaego na Pomorzu, 
ich zadania i kompetencje, ich wza- 
jemny stosunek, przedstawią Pano: 
wie Przedstawiciele tych organizacyj 
tu obecni, Celem natomiast niniej- 
szego referatu jest ogólne ujęcie tych 
zagadnień, które stoją nierozwiązane 
przed ogółem polskiego rolnictwa i 
tanaują przez to uzgodnienie się w 
pracy organizacyjnej, czy to na tere- 
mie Państwa całego, czy też poszcze- 
gólnych jego duielnic. 

Z tych zagadnień najważniejszemi 
są: 

1) ustalenie podstaw organizacyj- 
nych w ich strukturze wewnęirznej, 

2) rozstrzygnięcie sprawy celo- 
wości Izb i Towarzystw Rolniczych. 

3) określenie zadań, ciążących na 
organizacjach, (działalność zawodo- 
wa), 

4) ocena ważności aparatu i pracy 

życia narodów...*), Antoni Łuckiewicz 
znany działacz białoruski („Najstar- 
szemiu przedstawicielowi publicystyki 
polskiej w naszym kraju, wiernemmu 
najlepszym tradycjom Syrokomlów, 
Kraszewskich, Chodźków, Odyńców, 
Maciejowskich, Kirkorów,  Korotyń: 
skich, przesyła szczere pozdrowienie 
najstarszy z publicystów odrodzonej 
Białejrusi*. Telegram skreślony był 
w języku białoruskim.), dr Wygodzki, 
poseł, prezes Gminy Żydowskiej w 
Wilnie, Związek Literatów i Dzien 
nikarzy zydowskick w Wilnie (pre- 
zes Samuei Cytron, wiceprezes Zal- 
man Rejzin, redaktor dziennika <Un- 
ser Tog»)*.. Dołącza swój głos do 
powszechnego wyrazu hołdu i czci 
dla jednego z najświetniejszych przed: 
stawicieli słowa polskiego... Szan. ju- 
biląt miał sposobność przekonać się 
jaką serdeczną i szczerą sympaiję 
zdołał zaskarbić sobie wśród litera- 
ratów i dziennikarzy, jako też całego 
społeczeństwa żydowskiege .. Miał 
odwagę cywilną nieustannie walczyć 
o zniesienie muru chińskiego dzielą- 
cego narody polski i żydowski.. Oby 
to niezmiernie doniosłe zadanie speł- 
niło się w bliskiej już przyszłości i 
zbliżemie się między obydwoma na- 
rodami na jednej ziemi stało się rze- 
czywistością.. Życzymy  jubilatowi 
długiej jeszcze, owocnej pracy dla 
dobra naszego kraju, dla tej wspól- 
nej macierzy wszystkich zamieszku- 
jących go narodowości”. Obszerny 
telegram skreślony był wzorową 
polszczyzną. 

Artur Oppman (Or-Ot) telegra- 
fuje: <Czarującemu poecie, wielkiemu 
publicyście, niezłomnemu rycerzowi 
czynu, drogiemu Czesławowi, najgo- 
rętsze życzenia, Serdeczne uściski, 
braterskie pozdrowienia przesyła od- 
dany wielbiciel i przyjsciej od lat z 
górą czierdziestu», Juljan Tuwim 
(-..„rejdłuższych lat świetnej pracy,.,*, 
Boy zeleriski, prof. Juljusz Kleiner 
žnakomity krytyk Lteracki, Stefan 

КО RE o 

i jego struktury i 
5) stwierdzenie koniecznošci jed- 

noliteg» frontu rolniczego i sposo- 
bów osiągnięcia tego celu. 

Toteż poszczególnie pozwolę so- 
bie kolejno zagadnienia powyższe 
poruszyć, 

(d c A.) 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— Ulgi w podatkach bezpośred: 

nich. Celem ułatwienia podatnikom 
Spłaty zaległości podatkowych Mini-. 

sterstwo Skarbu—na zasadzie art. 4 
mstawy z dnia 31 lipca 1924 roku. 
Dz. Ust. R. P. Nr Y3 poz. 721—wy- 
dalo do wladz skarbowych nasigpu- 

jace zarządzenie: 

1] Za okres czasu od 1 VII 1926 

roku aż do odwołania pobierać od 

wszystkich nieodroczoenych względnie 
mierozłożonych na raty zaległości w 
podatkach bezpośrednich i opłatach 

stemplowych obniżenia kary za zwłokę 

w wysokości 20%; miesięcznie. 

2] Za okres czasu do 30 М! 1926 
roku włącznie należy liczyć Kary za 

zwłokę w wysokości 3 proc. mie- 

sięcznie, pod warunkiem jednak, że 

pokrycie zaległości nastąpi do dnia 

31 października 1926 roku, w prze- 
ciwnym razie uiga ta nie będzie sto- 
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Wyjazd p d 
W dniu 3 b. m. wieczorem Wojewo= 
da p Raczkiewicz w towarzystwie 
laspektora Administracyjaego p. Gin: 
towt 7Dziewałtowskiego oraz Sekre- 
tarza Osobistego wyjechał w spra- 
wach siużbowych do Warszawy. W 
urżędowaniu zastępuje go Vice-Wo- 
jewoda, p. O. Malinowski. 

— () Wizyta Pana Wojewo- 
dy w porcie lotniczym w Foru- 
banku. W miedzielę, dnia 3X o g. 
10 rano Wojewoda Wileński p. Wła: 
dysław Raczkiewicz, w towarzystwie 
Prezesa Ligi Obrony Powietrznej Pań- 
stwa Dyrektora Stanisława |Białasa 
zwiedził port lotniczy na Porubanku, 
znajdujący się pod zarządem L.O.P.P. 
Pan Wojewoda szczegółowo zapoz: 
nał się z urzędzeniami portu oraz 
stanem hangaru, który obecnie re- 
montowany jest przez. Ligę. W cza- 
sie zwiedzania portu członkowie Za- 
rządu Ligi informowali Pana Woje- 
wodę o bieżącym stanie prac Wileń: 
skiego Oddziału L Q.P.P., która mię: 
dzy innemi w najbliższym czasie 
przystępuje wzorem roku ubiegłego 
do zorganizowania kursów lotniczych 
dla mechaników, (zeszłoroczne kursa 
zorganizowane przez LO.P,P. ukoń- 
czyło 23 osoby). Ponadto staraniem 
L.O.P.P, prowadzone są przy gimna- 
zjum Lelewela kursy modelarstwa lot 
niczego dla młodzieży. -Rezultatena 
tej nauki było uzyskanie w zeszło- 
rocznym W szechpolskim Konkursia 
Modeli lotniczych drugiej nagrody 
na model aparatu wykonany w Wilnie. 

nie 

Krzywoszewski («..poecie i publicy- 
ście, któy przez pól wieku stoi na 
straży interesów narodowych i kultu-, 
ralnych», Emil Młynarski dyrektor 
Opery. Warszawskiej, Mieczysław 
Limanowski («..młodość i rzutkość, 
które biją z pod pańskiego pióra, 
mogą być dla nas przykładem, przy- 
kładem i raz jeszcze przykładem», 
Wacław Lednicki, znakomity krytyk 
literacki i puszkinolog, Józef Kotar- 
biński z małżonką, («..z czcią i głę- 
bokiem uznaniem dla talentu, wiedzy 
i wysokiej literackiej kultury», prof. 
Jerzy Remer z Zator, Tadeusz Koń: 
czyć i Aldona Jasińka, prof Franci 
szek Bossowski, prof. Ferdynand 
Raszczyc, Zuzanna Rabska, Aleksan- 
der Kkrauskar zasłużony historyk, sam 
obchodzący w roku bieżącym 60-lecie 
niestrudzonej pracy nausowej i lite- 
rackiej, Kornel Makuszyński Tadeusz 
Łopalewski, Witold de Verbno Ła- 
szczyński (wierszem) Zdzisław Kle- 
szczyński («..pamiętne mi dobrze po- 
godne dnie. spędzone w Pańskich 
gościnnych Polanach... pierwsze mło* 
dzieńcze utwory składane z wielką 
tremą w Pańskie redaktorskie ręce..."), 
Jerzy Hoppen, Niesiołowski Tymon 
(+.. Piję sto lat pamyślności—Tymon»), 
prof. Stanisław Cywiński, Ludwik 
Abramowicz, redaktor 1 wydawca 
«Przegłądu Wileńskiego», 
Hulewicz z Turzna, Juljusz Wertheim 
z Berlina, zaakomity nasz pjanista, 
prof. Stanisław Pigoń („..Spieszę 
przyłączyć się do życzeń zbiegających 
się dziś z całej Polski, a z Wilna w 
pierwszym rzędzie, jeduozgodnych 
zaś w pragnieniu byś, wielce sza- 
nowny Panie, wytrwał w służbie 
publicznej przez wiele jeszcze lat z 
tem samera zawsze wspaniałem  mi- 
strzowstwem».) 

Ludwik Solskł z małżonką z War- 
szawy („«.Poecie, publicyście i spo- 
łecznikowi za jego niestrudzoną pra- 
cę dla Sztuki, Piękna i Ojczyzny cześć 
i chwał."). Młodziejowska i Szczur- 

NIKA 

Dz'ś 5-go października' r. b. w dniu pziewiątym po zgonie, o ll-ej godz. 
przed południem, odbędzie się w klasztorze prawosławnym Św. Trójcy 
(Ostrobramska 9) nabożeństwo żałobne Fza spokój duszy z. pamięci 

wydawcy gazety <Wilenskoje Utro» b. Generała Lejtnani 

Aleksandra Gawryłowa 
o czem zawiadamia przyjaciół i znajomych: ŻONA, 

     

   

  

sowana i kary za zwłokę będą liczo- kredytów « jednych działów do dru: 

ne za powyższy okres tj. do 30 VI 

1926 roku w pełnej wysokości 4 proe. 
miesięcznie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

4 peździernika 1936 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupmo. 
Dolary 8,98 890 8,95 
Fiolaudja 361,40 362,30 360,50 
Londyn 43.17 43,88 43.66 
Nowy-Vork 900 982 8.98 
Paryż 25,31 25,36 25,27 
Praga 26,71 26,72 26,78 
Szwajcarja 174,37 174,81 173 94 
Wiedeń 127.40 12772 127.68 
Włochy 34,10 34,18 342 
Belgia 24,51 24.55 24,44, 
Stokholm 241,35 241.95 241,65 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 20,50 (w złotych 684 
Z kolejowa 149,00 151,00 

5 pr. pożycz konw. 4150 4550 — 
pr. pożyczk, końw, — — — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 3850 3760 — 

  

Następnie p. Wojewoda udał się 
na stację aerologiczną, założoną przez 
LO.P.P. przy Zakładzie Astronomicz- 
nym U. $, B a wprowadzoną pod 
kierunkiem prof. Jancena, który udzie- 
lił na miejscu objaśnień co do prac 
prowadzonych przez Stację oraz de- 
monstrowat sposoby badania prądów 

O godz. tłej Pań Wejewyda 
kończył zwiedzanieinstytucji LO P.P. 

— (o) Reorganizacja Izby Skar- 
bowej. Jik się dowiadujemy, w naj- 
bliższym czasie ma przybyć do Wil- 
na ministerjalna komisja, która w 
związku z projektami reform admini- 
stracyjnych mia się zająć zbadaniem 
obecnej organ'zacji wileńskiej lzby 
Skarbowej, Urzędu Celnego, fabryki 
monopolu tytuniowego i kontroli mo- 
nopolu spirytusowego, oraz wzajem: 
nego skoordynowania prac tych ir- 
stytucyj. 

MIEJSKA. 
— (o) Budżet m Wilna. jiksię 

dowiadujemy, przemilinarz budżeto- 
wy m. Wilna na rok 1927 przesłany 
będzie do Komisji Finansowej w po- 
łowie psździernika, Ooecnie Magi- 
strat dostosowuje stronę formalną 
budżetu do ostatnich przepisów roz- 
porządzenia min. spraw wewnętrznych. 
Przy układaniu budżetu Magistrat ma 
poważne trudności z jego zrówno- 
ważeniem wobec tego, iż zgodnie z 
nową ustawą podatku od lokali wpły- 
wy z tego znacznie spadną. 

— (x) Zatwierdzenie uchwały 
Rady Miejskiej przez Min. Spraw 
Wewn. Wojewoda wileński zawia: 
domił w dniu wczorajszym Magistrat, 
że Min. Spraw Wewn. zatwierdziło 
uchwałę Rady Miejskiej z dnia 24 
sierpnia rb. w sprawie zmian w 
budżecie m. Wilna na rok 1926. 

Zmiany łe dotyczą przeniesienie 

kiewicz, z Poznania (...„wdzięczni za 
twórczą pomoc w odbudowie sceny 
polskiej w Wilnie"), Związek Artys: 
tów Scen Polskich we Warszawie (pre 
zes Sliw ński), Filja Wileńska tegoż 
Związku (przewodniczący Karc! Wyr« 
wicz- Wichrowski), Józef Leśniewski 
z Katowic, Wikłorja Kawecka z 
Warczawy, Sempoliński i Kozłowska 
z Warszawy, Franciszek Rychłowski 
i Zbig Śmiałowski, dyrektorowie Te- 
atru Polskiego w Wilnie, ofiarowując 
jubilatowi śliczną laskę pamiątkową. 

Konsul Swierzbiński z Kiszyniowa 
(«.szermierzowi prawdy, prawa i pa« 
triotyzmu cześć w długie lata»), Ma- 
rja z Przeździeckich Walewska, Mie- 
czysław Jałowiecki z Kamienia w 

gich. z 
— (x) Posiedzenie Komisji 

Technicznej. We środę dnia 6 psź: 
dziernika rb. O godz. 8 wiecz. odbę- 
dzie się w Magistracie posledzeate 
komisji technicznej. 

Na posiedzeniu tem rozpatrzone 
będą następujące sprawy: 1) sprawa 
rozrachunku z przedsiębiorcą @. 
Piotrowskim, 2) kwestja przeprowa- 
dzenia kanalizacji na ul, Holendernia, 
3) sprawy bieżące. 

(x) Prośba o subsydja. Zarząd 
Polskiego Białego Krzyża w Wilnie 
zwrócił się w dniu wczorajszym do 
Magistratu z prośbą o udzielenie mu 
subsydyj w formie 50 proc. dochodu 
z podatku widowiskowego od bile- 
tów kimomatografów z owóch dni na 
rzecz Polskiego Białego Krzyża. Za- 
znaczyć należy, iż obecnie począwszy 
od 3 do 9 bm. odbywa się „Tydzień 
Polsk. Białego Krzyża*. 

— (x) Roboty nad przepro- 
wadzeniem kabla podziemnego. 
W związku z przeprowadzeniem prą- 
du zmiennego w mieście, Magistrat 
m. Wilna w ostatnich dniach rozpo- 
czął w poszczególnych dzielnicach 
miasta roboty nad założeniem kabla 

w»-podziemnego. 
Roboty te idą szybkim tempem 

tak, że w najbliższym czasie należy 
się spodziewać ich zakończenie. 

WOJSKOWA. 
— (0) Czas służby w wojsku. 

Jak się dowiadujemy, wcielenie re- 
krutów zpoboru zostanie przeprowa- 
dzona dwukrotnie, a mianowicie: 

1 atmosterycznych dla użytku lotnictwta. część zostanie wcielona między 12 a 
Terka, „rezzta_zaś wyjat. 

kiem zaliczonych do nadkontyngento- 
wych między 17 а 10 marca 1927 
roku. ; 

Czas służby został ustalony na: - 
stępująco: 1) dla piechoty, ż:ndar- 
merji, taborów, oddziałów służby ar- 
tyleryjskiej, dla służby intendenckiej 
i służby zdrowia 18 miesięcy bez 
przerwy; 2) dla artylerji (z wyjątkiem 
artylerji kounej) 18 miesięcy, przy- 
czem część szeregowców zostanie po 
upływie 12 miesięcy urlopowanych 
na 6 miesięcy, a po upływie urlopu 
powołana automatycznie celem do 
służenia brakujących 6 miesięcy; 3) 
dla kawalerji i artylerji konnej 25 mie 
sięcy; 4) dla czołgów, lotnictwa, baa- 
nów saperów kolejowych, iączności 
i marynarki wojennej 24 miesięcy; 5) 
dla korpusu ochrony pogranicza 24 
miesiące. 

Poborowym, którzy nie stawią się 
w swych oddziałach w ustalonym 
terminie, liczy się czas służby od 
dnia faktycznego stawienia się w od- 
dziale. Spózniący się zostaną potem 
pociągnięci do  odpowiedzialnošci 
przed sądami wojskowymi. 

— (0) Zwalnianie chorych re- 
zerwistów. Władze wojskowe wy- 
jaśniły, że zwalnianie rezerwistów, po: 
wołanych ma ćwiczenia wojskowe 
przed upływem 3-tygodniowych ćwi- 
czeń odbywać się będzie tak samo 
jak zwalnianie rekrutów, tj. na pod- 
Stawie orzeczenia wojskowo Iekarskiej 
komisji szpitalnej. Orzeczenia te mu. 

  

ta!»), lejtnant Witold Karpowicz z 
Gdyni. Mieczysław Rulikowski, ks. 
Włądysław Tolłoczko, Ignacy hr, Hąl: 
ka Ledochowski z małżonką. 

Profesor Alfons Parczewski b. 
rektor i poseł do Dumv,z Truskaw- 
ca, Władysław i Zofja de Bondy z 
Warszawy, Zygmuni Kuleszo, Wła: 
dysław Idzikowski, księgarz i wy- 
daw*ca z Warszawy, mec. Władysław 

Szyszkowski z Warszawy, mec. Ma- 
ciej Jamonnt ze Snowia, Czesław 
Karwowski z Gdańska («... wielkiemu 
Wilniaainowi»), Jan Kulesza art, ma*- 
Jarz, Euzebjusz Łopaciński, — Eusta- 
chy Bibersztejn, Józef Kazimierski. 
Michał Naimski i Bolesław Józefo : 
wicz—Hieronim, Edward i Jan Fa. 

wojew. Kaliskiem, dr. A. Wierszubski jansowie z Warszawy („Byłemu pro- 
bawiący w Gdańsku, .Maciej Krywo- fesorowi przesyłają z okazji jubileu- 
szejew z Warszawy, b dyrektor fi- 
nansowy teatrów rządowych warszaw 
skich, autor znakomitego projektu re- 
organizacji teatrów w Polsce, Jam 
Kowerski, Julja Dickstejnówna Wie- 
leżyńska, Karol FHojman. MichalPro 
szyński, Michał Obiezierski Antonina 
Bilińska, Kazimierz Bołoboński ze 
Lwowa Wanda Alfredowa Romerowa 
z Komżj Antoni Wieniawski z War- 
szawy («Wyrazy uznania i czci za 
niestrudzoną obronę ideałów i ducha 
naredowego»), Piotr Kownacki, Mar 

Wiłold jan Szadurski z Warszawy, Edwar- 
dowstwo Czerniccy z redziną, Dow- 

montowie z Falenicy, Władysław Du 
nin Marcinkiewicz, Kazimierz Steja- 
nowski („...po 63 cim roku byłeś jed: 
nym z tych co w najcieższych wa- 

runkach naszego bytowania z talen- 
tem i oddaniem się pracowałeś dla 
kultury polskiej na naszych Kresach... 
Cześć cil*) Stanisław Mohił, Bolesław 
Skirmunt z S:ementowszczyzny, Zofia 
Kowerska, Henryk, Jan i Janina 
Holstorpowie ksiądz dziekan Czesław 
Górski z Bielska, Czesław Nusbaum 
z Warszawy, Słanisławowstwo Błaże 
wiczowie, Jan Malinowski z Serocka 
Marja Reutt (Żyj i pisz długie la: 

Szu najserdeczniejsze życzenia”) — 
Leon Perkowski, Malinowski, Urba= 
nowiczówna — Juljan Dawison z 
Warszawy, mec. Wł Miedzianowski, 
sędzia Jan Mioduszewski z Qstrogu, 
Maryla z Żurańskich Zielińska z 
Warszawy, Matławscy z Warszawy, 
Michał Staniszewski z Głębokiego, 
Zojją de Rosset z rodziną z Warsza. 
wy. Dr. Ludwik Czarkowski bibljo- 
tekarz Wileńskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, Zygmunt Nagrodzki 
Bolesław Święcicki, Werner Thor:, 
magne, Tadeusz Czapelski ze Lwo- 
wa («wielkiej miary synowi Litwy 
hołd i pozdrowienie od towarzysza 
broni»), Tądeusz Powidzki z Pozna , 
nia, Jerzy Herniczek z Poznania 
Abłamowiczowie, Bruno Wincenty 
Korotynski z Warszewy, Wacłąw 
Szadurski z Warszawy, Jan Szper 
wybitny literat żydowski z Warszawy, 
Józef Wachler. Goldbergowie, dr. 
Schneeberg. prof Antoni Narwoysz, 
Stefan Stok z Warszawy, Marja i 
Szymon Meyszłowiczowie z Piecewa 
na Pomorzu, Anną i Antoni Romero- 
wie z b, Inilant Poiskich, Roman Le- 
wandowski z - Wiednia, Kazimierz 
Smogorzewski z Ganewy.
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Rezultat wyborów do Kasy Chorych m. Wilna, 
mandatów. 3 W ubiegłą niedzielę odhyły się 

wybory do Rady Kasy Chorych m 
Wilna, ы 

Uprawnionych do głosowania z 
giupy ubezpieczonvch było około 

30 proc, ogólnej liczby, z tego lisia 
Nr. 2 (P, P, S) otrymaia 649 głosy, 
4 mandaty, Nr. 3 (Stowarzyszenie 
lekzrzy Polaków) 206 gł —1 mandat, 
Nr. 4 (Bund) 1272 gt—8 mandatów, 
Nr. 6 (Komun:šci) 660 gl.—4 man- 

2239 glosėw—16 mendstėw, Nr. 10 
(Niezsležni socjališci) 1111 gł — 7 

szą być podpisane przez trzech  1e- 

karzy. Najpoważniejszym motywem 

zwolnienia są cierpienia nabyte w e — Nieudany napad. W nocy na 4 ; charakter pisma w 15 do kup: ка 
związku ze siużbą wojskową. b. m. na 5 kim, od Wilna okołe Fabiani- e e 4 9? SIĘ Z zde - drżęak. ch 

— (o) Obieranie kartofli. Z szek 2—ch oscbników usiłowali dokonać Oa warunkach polecą 
rządzenia władz centralnych po- napadu na powracającego z Miejszagoły Šis Ž . па\;!‚ 5 

IO2porz407 ddzisłó + taksówką szofera. Złoczyńcy oddali kilka Ė : с‹! ор о КОВрекыу Dom H.-K. 
szczegóni dowódcy oOddziełów woj „irzałów lecz szofer zdołał zbiec. PRA Bio 1 ZACHETĄS 
skowych mają prawo angażować — Autobus wywrócił się, Dn. 3 bm. ES wi Hstownie: Gdańska. 6 
personel żeński do obierania kartofli, RZ słę autobus pomiędzy Wilnem a JE 8 99 Tel. 9—05 

. Wilejka. ; у 
by czas który tracą żołnierze na obie 

ranie ziemniarów odpowiednio zużyć 

nionych do głosowania było przeszło 
6000, głosowało 2850, t. į. około 48 
proc, ogólnej liczby, z tego lista Nr. 

20000, głosowało 6137, t. j. około 1 

Ze strony pracodawców upraw- 

(Socjalistyczna lista pracowników) 
uzyskała 158 głosów—1 mandat, Nr. 
5 (organizzcyj 
nych 
gi.—12 mandatów, Nr. 8 (zwiąsków 
i organizacyj polskich pracowników) 
934 gł-—7 mandatów, Nr. 11 (Polski 

daty, Nr. 7(Polski komitet wyborczy), blok demokratycznych pracodawców) 
86 gł. — 0 mandatów, [o] 

gospodarczych i wol- 
zawodów żydowskich) 1673 

W sprawie powyższej władze po- 
licyjne wszczęty dochodzenie. 

Wśród publiczności 12 osób edniosto 
lekkie uderzenie. 

Hiejski Kiuematograć 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) || 

Kino-Teatr es 

„Helios“ 22 „CZA 
ul, Wileńska 83 $$ 

©06©©0666860866 6606066666606 

0
0
0
0
6
6
8
6
0
 

SŁÓW oO 

Dziś będzie wyświetlany film 

„R O B I N H O 0 LR“ epokowy dramat w 10 akt, - 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

KASA CZYNNA; w niedzieję I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 4 m. 30, 
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 5 ej. 

Reklama dobrze 

odpowiednim wyborze wydawnictw w których się ją wprowadza. 

pomyślana polega między 

  

Słoneczny film! 2 godziny rozkeszy. Miolający skry dowcipu, wybachejący rakietami 

R WALCA: 
W rol. gł. 3 gwiazdy; Mady Christians, Xenia Desni i Wiili Fritsch, 

najmilszy flm świata w 10 akt. 
ma tle znanej operetki Sttansa. 

Specjalnie ułożona ilustracją muzyczna. й 

innymi, na 

   

     

    

  

    

    

    

    

    
   

    
       

  

Pieniędzy w ukryciu trzymac 
nie wolno! 

Kapitał musi procentować. 
Najrentowniejsze obroty z zupełnem 
zabeapieczeniem dadzą solidne inte- 

resa, które posiada 

Dom H /K. <ZACHĘTA» Gdańska 6, 
łelef. 9—05. 

  

„Wileńska Pomoc Szkoina” 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941, 

Poleca: Latarnie projekcyjne i prze- 
źrocza. Epidiaskopy. Kinematograty. 
Ceny i kosztorysy najniższe na 

żądanie. 
p Z 

Г! БКМВ PISAĆ 
wyncza i popra: 
wia najbrzydszy 

  

  

DOMY   
w Wilnie i okolicy 

    Chcesz poprawy 
losu? Kup los 14 
loterji klasowej. 

  

  

Dr. 62. Koneczny 
na celowe wyszkolenie ich. — Nożownicy wtargnęli do miesz: stanowi pierwszorzędną okazję reklamową dla firm ze względu na Ćwiartka 10 zł. Choroby zębów, chi kania. W nocy ma 4 b, m. do mieszkania Kolektura: M. Po- i + 1 

KOLEJOWA, Bolesława Łonkiewicza (Majowa 3) wtargnęli m : hulanka 6 m, 16— | Suga Jamy  ustnejj olesł | Bp ukaże r a a Sztuczne zęby. Porce т się Władysław Kostecki (Jerozolimska 23), D. HK. «Zachęta» | janowe koron Mi — (0) N'ewlašciwe ładowanie Julja Kostecka (Jerozolimska 31) orsz To- CZAS W Solid ż = 0 aż ZiETNI a Gdańska 6 — ckiewicza 1129, w. p 
bagažy na kolejach. Na kolejach masz Sosnowski i Feliks Kostecki, którzy © się tel. 9 — 05. Na | skowym iurz daikoa naszych w niewłaściwy sposób tiakto dotkliwie poranflii Ł. nożami, poczem powy- Powie — за $ ° 2 2 ; : > aliczeniem, W. Z. P. 4503 wane są tak zwane przesylki po Łonkiewicza pogotowie w st - i i iwi i . Е śpieszne, czyli bagaž  pr/ewOžONy kim odwiozio omegi igiastydOWAkIAGO 5 a więc w czasie największego sezonu ogłoszeniowego. 

— Wyszli i nie wrócili. Dozorea do- poc'ągami osobowymi. Najróżnorad- 

niejsze paczki i pakunki, bez względu 

na rodzaj opakowania i zawartość są 

wyrzucane iub wrzucane do wagonu 
z taką siłą, iż po ekspedycji odbiorca Białost : ! ię de jaeć rd wory krą в 08800600600000 6988068589609866 ELL T: T moc muje rzeczy połamane, rozbite i wogó- ая Badreckią 5—8 wiecz, 
le bez wartościowe. Jest to rzeczą 
niedopuszczalną aby w przedsiębior- 

stwie państwowem w podobny spo- 

sób łraktiówzno mienie obywateli. Jak 
postępuje służba kolejowa z bagażem 
wystarczy przyjrzeć się tej czyności 

naocznie przekonać się o barbarzyń 

skim obchodzeniu się z dobytkiem 
ludzi, którzy niejednokrotnie przy tego 

' rodzaju przesyłkach ponoszą dotkliwe : 2 й 61. › 20 zł. — 
ieszkanin pik. Wolfa (wojskowe wiezienie ROPA. od 4—5 pp. | 

straty. zę i I > › čwierė > 10 sł, 2 
ładze kolejowe bezwarunkowo Ai po pożar stłumiła. Stra: . Аомп:; aa 2 a Na niee. wma so ki prócz świąt. | 

оПП zwrócić uwagę na to — Kradzież” A Markiewiczowej (Li: W + p. Urzgūnikom Instytacji Duž ładny, 
P ais dziki zwyczaj, wy- pówka 17) z zamkniętej komody skradziono rządowych i komunalnyct K GORZUCHOWSKIEGO WOROW ZE AISE: Ostrzeżenie 

wołujący ogólne skargi. 

ek _stacji, gdzie Miożna-w CEiu pozbawienia się życia otruła się 

bijali szyby. 

mu Kasy Chorych Jakób Makarewicz (Do: 
minikańska 15) zameldował iż córka jego 
18—letnia Weronika wyszła z domu w du. 
29 ub. m, i do tej pory nie powróciła. 

Dn. 1 b. m. wyszedł z domu uczeń 7 

— Kradzież AERO Z pracowni 
zegarmistrzowskiej M. Dajchesza (Trocka 
15) skradziono 50 zegarków ogólnej warto- 
ści 5900 zł. Sprawcę kradzieży syna do- 
zorcy tegoż domu zatrzymano. Część skra- 
dzionych rzeezy odebiano i zwrócono po- 
sakodowanemu: 

— Samobójstwo. W nocy na 3.b. m. 

esencją octową Marja Witkum (ów. Jakob- 
ska 6). Pogotowie udaieliło poszkodowanej 
pierwszej pomocy. 

— Pożar. Dn. 3 b. m: wskutek krótkie- 
go spięcia elektryczmości powstał pożar w 

1285 zł. 
-- Podrzutki. W lesie Zakretowym 

znaleziono dziecko płci żeńskiej w wieku 

3 

28 

Naczynia kuchenne 
PO CENACH 
KONKUREN CYJNYCH 

poleca w welkim wyborze 

Aluminit 
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DOGODNE WARUNKI! 

  

ROZpOWSZEGKNiENIE 
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jako numer pierwszy w swoim rodzaju 
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mia zapewnioną peczytność. @ 

  

14 Loterja Państwowa 

Główna wygrana 500.060 
1 KLASA BILETY 
są w Sprzedaży 

Cena całego losu 40 zł. 

Zamkowa 9   

   

  

    

  

    

    

   

  

     

   
    

    

  

zniżka. 

  

  

Do wynajęcia ОО 
2 pokoje z elektrycz. z meblami i wygoda” 
nością.— Wejście nie: mi dla pań do wy: 
krępujące — z ewent, najęca, ul, Zygmun- 

używ. kuchni. towska 22 m. 8 

FORTEPJANIE 

  

Pea tion, | "melnya ini. energi zui i inte- $ = 
ligentni możecie Wielka Nr 24, m. 3 

mieć dobry zarobek — 
pracując na proeen- 4 
tach w dzieje rekjla- Dr. Med. Tadeusz 
mowym. Wiadomość W # 
w 2 Reklamos 4 $ U WS H Į 
wem St. Grabowskie- Choroby uszu 
go. Garbarska 1, tel. 82 I randa, s 

Mickiewicza 7 — 4 

  

  

p kėj umeblowany 

Nie odnajmujcie loka-     

  

pującem wejściem na lu od wlašcicieli 
elk 1 m piętrze. Ulica Ro- restauracji < Wampir> 

    

    

    

    

  

o A sa (przed mostem Og b E 
TEATR | MUZYKA, około 4 tygodni. = Е GSA i SIM Ostrobramska 22, któ- 

— Na scbodach domu_ Nr 12. przy a. EEJEJEJEJE EEST į Prywatna Lecznica Chirurgiczna Białostochą w Koloni] 777, w, któice będą, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- Wiwulskiego znaleziono niemowię płci żeń- Zakłady emic-ne Bankowej) Nr 10 "6 Ba są z? eksmi- 

siejsza premjera. Dziś na repertuar Teatru skiej w więku osoło 8 miesięcy. ; D-ra T Dembowskie o mieszkanie Studnie  gowu H pić 

Polskiego  wchedzi nace premjera ki RD skierowano do przytułku PRUSZKÓW * Sp Akc [i . g kich usz Remz | 

Dzień bez kłamstwa». Jak zwykle sensacja Dzieciątko Jezus. (ij „ ® 

ik i ta pz swój w sr Nr olecają a Mala Pchulanka 9. 

t sposób niezmiernie wesoły szydzi z I p ы a : 

etyki, klóra ma sztandarowy nakaz nieucie- Ofiary. JI Przyjęcie chorych od 10 do 12 i od 4 do 5 W; niai iesko R a ; 
kania się do klamstwa, jednak, poniewaž 

kłamstwo w codziennem życiu wżarło się 
w całe nasze jestestwo, nie potrafimy dnia 
jednego a bodaj nawet minuty bez niego 
przeżyć, czy to dla konwenansu, czy kom- 

piemeniu, nie mówiąc już O posiłkowaniu 
się takowem w handlu lub przemyśle, 

Premjerę, obfitującą w niezmiernie za- ilni i i ji Z. Waszkiewicz. ieważnia 
bawne i charakierysiyczme, iście amerykań- Ę 0 p P 5 BSE se wo zw icz EA Dokumeni unieważnia 

skie sytuacje, przygotował K. Wyrwicz- e я ь 5 n. 19 psździernika 1926 r. o godz. Ё J 

Wichrowski. ТЕНН ЕНО НН (sodową) DO WĘDLIN w skrzynkach po 50 kg. 12ej w lokalu Dyrekcji Lasów (W. owynaję ci „PIOITOWICZ- 
Dekoracje pomysłu art. mal, W. Ra- 

kowskiego, 
— Występy Lucyny Messal w Wil- 

mie. Zapowiedziane w dn. 11 i 12 paździer- 
mika w teatrze «Reduta» występy artystów 
operetki warszawskiej, wzbudziły zrozumiałe 
zainteresowanie, 2 

Wśród wykonawców ról główniejszych 
wyróżnić należy Lucynę Messal,, Bolesława 
Mierzejewskiego, Mieczysława Dowmunta, 
Czesława Zbierzyńskiego, Stanisława La- 
skowskiego, oraz wielu innych. 

Zwrócić należy uwagę, iż operetka <Te" 
resina 1 Napolen», odegraną zostanie bez 
żadnych skrótów, z chórammi 1 własną Or- 
kiestrą pod dyrekcją Stanisława Nawrota. 

— Bezimiennie, 
zł. 19. 7 

dla najbiednłejszych 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
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Kwas winny 
pierwszorzędny gatunek, w kryształach i w proszku, 

w skrżynkach po 50 kg, 

SALĘTRĘ 
Zapytania i zamówienia adresować: Zaklady Chemiczne 

«PRUSZKÓW» Sp. Akc. Warszawa ul. Złota 61, 
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  Ogłoszenia 

do No | 

Łowieckiego 
   

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmonji. 

  

GRODNIK przyj 
muje roboty w 
zakres ogrod: 

OGŁOSZENIE. 
nictwa wchodzące. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Montwiłowska 4 m. 

  

Pohujanka 24) odbędzie się przetarg 
ustny i za pomocą ofert pisemnych sowe—6 pokoi z 
na eksploaiacje terenów karpinowych wi” ks i 
w Nadleśnictwach: Orzńskiem, Wi. Ii Žygmuntosska 20 
leńskiem, Ławaryskiem, Uszańskiem, — м. 7 od 3—5 pp. 
Stołpeckiem, Koniawskiem, Trabskiem, ; 
Trockiem, Międzyrzeckiem, Mostow: 5 
skiem, Smorgońskiem, Lidzkiem, Du- D se" dwa 
niłowickiem, Różankowskiem, Rud- e Sania 
nickiem, oraz przetsrg ustny i za po na parterze z uży- 

mieszkanie juksu- 

  mocą ołert pisemnych na sprzedaż _ walnością kuchni, 
działek etatowych, według obliczenia Witoldowa 7—1.   

      

powierzchniowego,  poszczegónych   

$ KOBIETA LEKARZ 

    

    
    

  

   
   

    

    

     

   

     

   

   
    

  

    

  

pizyjmuje od _ godz. mieszkały w  Sieleu 

9 do 19. Mickiewicza 
46 m. 

WZP. Nr 63 

gm. Honczay, zgubił 
kar'ę wojskowę (der 
datkowych roczników 

poborowych 1904 4 
rocznika), wystawiony 
przez P. K. U, Lida. 

  

  

Jurczenkowa gp ERY MY na 
a luty 56 rėžnyci* 

ordynator Szpitala Sa: zapachów w 
wicz. Choroby skórne polskim - składzie 
i weneryczue kobiece, apteczn' m Włądysła” 
Romani SB wa Trubilly, Ludwi- 

arzecze > m 2. sarska 12 rog Tatarė 
W.Z P. Nr 38. skiej, Dada każdy: 

klijent otrzyma książkę 
Kupno i spredaż z pr:episami przys” 

nieruchomości ОН 

posiačamy nabywców 
i sprzedawców. 

Wileńskie Biuro Ko 

  

gub. książ. wojsk» 
wyd. przez P. K= 

    

O ta na tle epoki Cesarstwa, ; 1-6 mewa llandiowe U. w Ostrowiu 
OE: a OdRAA od szablonu 66 drzew na Paa i materiatów drzew- to wskaże posadę Mickiewieza 21 tel. 152 pow.  Opatowskieg 

I iatejekyon i pokoji żowidze słutha- nych w stanie wyrobionym w Nad: lub też jakąkol- roczn. 1911, oraz dóż 
ias ežiai wzruszeń, dając A A ® | leśnictwach: Jeziorskiem, Mostowskiem > wiek prac wód osob. równieś 

barwny obraz a Napoleońskiej w dy- 99 и 4 К, ы Brasławskiem, Duniłowickiem, Dru- PA ke A ai. 29 Podania wydany w Ostrowlt 
skretnem ujgciu, Całości dopełnisją malow- > i ) Bi NY * skienickiem, Smorgońskiem, Baksztań temų dar alies S DA 
niczę kósljnmiy. ` który uksże się w dniu : ` skiem, Koniawskiem, Trabskiem, Ol- Telegrafista B. "tachowo plsane, Oraz cych przy” 

° Bilety do nabycia w biurze «Orbis», 
Mickiewicza 11. 

WYPADKI | KRADZIEŻE.     10 października r. b. przyjmuje 
na warunkach jak zwykle 

bardzo dogodnych | 

  

którzy mają na sprzedaż    kienickiem i innych. 
*Wykaz jednostek  licytacyjnych, 

warunki przetargowe, szematy umów 
i ofert są do przejrzenia w godzinach b. nicy. 

utynowana pra 

zem MASZYNACH 

cowniczka biuro= ul, Miekiewicza 21 

ciamach przy ul. SM“ | 
nojskiej Nr 23, |    

przepisywanie na 
zalaiwia 

Wileńskie Biuro Ko- 
+ misowo - Handlowe 

unieważnia się. 
A 

Daję = 

  

  

  

    

E? — (x) Katastrofa antobusowa. 

Onegdaj w godzinach południowych 

autobus Nr. 14250, kursujący między 

Wilnem a N-Wilejįką wpadł z nie- 

urzędowych w D. L P. w Wilnie, cielka, poebikije za- 
kėj Nr 7. jęcia Ы Gotč pokėj Nr a ae Gotówkę 

y s % 

nauczycielki. Posłada lokujemy na zogec-FPODCTSKIĘ Е 
muzykę i rysunki oraz nych warunkach м 

| Karfoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie de * 

5 ę 3 udziełam lekcji | 
Biuro Reklamowe 2 

STEFANA GRABOWSKIEGO ||       Dyrekcja Lasów 

    

      

  

    

      
  

h przyczyn z pasażerami w w _ Wilnie Spoldzelni Rolnej Kresowego Związku ) 
Tao a Taa GARBARSKA 1, tel. 82, 8 S zn Ni e i żeś RE E a A a a  powjczń nkdrogo. 
Skutkiem katastrofy kilku pasażerów Biuro czynne od godz. 10—4 pp Е ‚ > na wyjazd. Vilno, ul. Komisowo - Handlowe Žo sA. ponotic] : 

zostało poturbowanych, autobus żaś 3 : 3 || Sierakowskiego 25 Mickiewicza 21. _ Mickiewicza 42 m. 17 
uległ znacznemu uszkodzeniu. NE A tel. 152 2 

zwinna ZE 

Tajemnice Marokka. 
Dzięki niedawnym wydarzeniom iwnego przybysza. 
Раеи 69 х ' Marokko politycznym i wojennym 

  

trzeba dodawać, iż cała historja koń: 
czy się grubem 

się doń 

    
Z wściekłością pragnie przybysz po udzieleniu wysokiego bakczyszu ujrzenia 

rozczarowaniem na opuścić co rychlej miejscowość, gdy uzyskuje miejsce w oknie. Wszystkie duży bakczysz, 
w tem zbliża przewodnik inne okna domu są już szczelnie prograin jota w jotę był ten sam ci 

Tak więc trafia się często, iż sie: innej grupy podróżnych przybyłych nabite widzami przybyłymi z Fezu. przed kwartałem. Była to słowem 

ФФФФ Ф « * * НО 

tej ceremonji. 
przekonał się, 

zdołało zwrócić na siebie oczy całe: dzącemu w kawiarni w Fezie obce- z Fezu, który wziąwszy go na stro- Za chwilę poczyna się widowisko. mała komedja, z tą samą akcją i 

o świała. Stało się ono mniejwięcej mu, jakiś krajowiec daje do poznania, nę oznajmia, iż cała historja z płasz-- Na dziedziniec wchodzą skazańcy, aktorami. Uniesiony gniewem 
E х jest oszustwem. otoczeni grupą żołmierzy w bardzo ny przycisnął 

a nikowania. Wreszcie mówiąc równo Lecz teraz za to będzie można ujrzeć brudnych mundurach. Na czele kro- przewodnika, 
od roku celem piejgrzymek 
żądnych  emocyj podróżnych, 

licznych że ma mu coś ważnego do zakomu- czem Mahometa do muru chytrego 
który zrazu próbował 

zwłaszcza reporterów, zamieszczają: cześnie czteroma językami, powiada- coś wspaniałego, niebywałego, dotąd czy oficer, który różni się od innych się wykręcać, wkońcu jednak przy- 

cych nasiępnie na łamach swych mia obcego, iż w niezbyt stąd od- niewidzianego.. Aby móc to coś żołnierzy nieco tylko mniej brudnym znał, iż wszystko jest sztuczką, a 

istm barwne i częsłokroć interesu: ległem miasteczku Miknazie znajduje zobaczyć mależy dziś po południu i podartym uniformem. Ten odczytu: kule zamiast z ołowiu są zrobione 
Ši felietony © osobliwościach „no- się prastary meczet, gdzie jest prze- tegoż przewodnika odszukać. Odbę- je następnie wyrok, spisany na wiel- z papieru. Wyszedł przytem na jaw 

woodkrytej* krainy. 
„Oermanja“ 

Świeżo berlińska chowaną największa osobliwość Ma- dzie się mianowicie niezwykła egze- kim arkuszu z ogromną pieczęcią. znamienny rys stosunków wojsko- 
pomieszcza ciekawy ar- rokka, płaszcz Mahometa. Gość ule- kucja dwóch straszliwych bandytów, Złoczyńcy z zawiązanemi oczyma wych w Marokku. Dochód z „egze- 

Złożywszy bek są tu portjerzy wielkich hoteli у 
iż którzy przyobiecują paniom za wy” 
O sokiem wynagrodzeniem wizytę W 

haremie. _ Ciemnemi  podyrorcam! 
wśród głębokiej tajemnicy przepro” 

podróż- wądza się łatwowierne ofiary do j%” 
kiegoś budynku, w którym rzekomo 
mieści się silnie strzeżony harem pó * 
tężnego „paszy”, chwilowo bawiące” 
go w podróży. ` | 

W domu znajdują się bogato 
urządzone pokoje, a w nich przeby: 
wa grono uroczych niewiast, nawpół 
zawoalowanych, strzeżonych prze” 

tykuł, rzucający osobliwe światło na gając matręctwu krajowca daje się którzy na mocy wyroku zostaną na przykiękają nad świeżo wykopanemi kucyj" dzielili sumiennie między sie- ubranych pstro murzynów, grających 

niektóre tajemnice Marokka. Zdaniem 

autora tegoż artykułu, ksżdy przybyły 

tu obcy spotyka się przedewszyst- 

kiem z gromadą tubylców, 

wreszcie 
Miknazy. 
dziennej podróży, 

którzy rmeczetu pozostało właściwie kilka nik zarezerwuje dlań okno w przy: 

skłonić do odwiedzenia d:iedzińcu koszar rozstrzelani, ‚ Wy- mogiłami. 

Któż 

` mi. Wojsko oddzje salwę, bie wszyscy. aktorzy, 3 w tem do- roję eunuchów. Odaliski są w istocie 
Tam przybywszy po cało: soko urodzony effendi* może być zbrodniarze padają do grobów. Pa: wódca placu w Miknazie i jego pa- silnie wyszminkowanemi, U 

spostrzega, że z widzem tegoż aktu, o ile przewsd- nure widowisko skończone. 
jednak opisze 

panowie oficerzy... 
zdumienie Innym rodzajem oszustwa obcych, 

starając się wzajem przekrzyczeć i rozpadzjących się murów, w których legającym do dziedzińca koszar bu: jednego z podróżnych, który znów uprawianem od lat złaszcza w więk- 

iiustrując s'owa 
łacją usiłują weń : 

nami wielkich i interesujących tajem- 

nic. Oczywiście za wysokiem wyna: 

rzybysza zaznajomić z owemi tajem- 

Koja czy osobliwościami. Nie po- 

wysokiego ukazuje 
zw. 

okupu 

bez wątpienia nie więcej jak kilka- 
naście lat. 

wymowną gestyku mieszka półobłąkany derwisz. Ten dynku. Wobec tego, iż dzień i tak po trzech miesiącach 

wmówić, iż są pa- znów, po otrzymaniu bezwstydnie jest już straconym, a Miknaza poza: przez Minknazę i w 
przejeżdżał szych miejscowościach, leżących na 

analogiczny uczęsz:zanych drogach jest obliczo- 
tak tem nie posiada żadnych osobliwości, sposób został zaproszony przed ka- ne na ciekawość dam europejskich i re 

„płaszcz Mahometa”, zupełnie gość decyduje się być świadkiem rawanserajem przez tegoż Samego zagranicznych zwabianie ich do rze- 

grodzeniem są oni skłonni naiwnego podarty, brunatny burnus, liczący egzekucji. przewodnika do zobaczenia egzekucji komych haremów, celem zaznajomie- 
O wyznaczonej godzinie przyby- dwóch srogich rabusiów. Gość nie nia z panującem w nich życiem i 

wa zatem na określone miejsce, a zdradzając podejrzeń, wyraził zamiar stosunkami. Łowcami naiwnych ry- 

najętemt 
taacerkami, które chętnie puszcza 
się w tany i udzielają z gotowością 
informacyj o wszelkich haremowych 
tajemnicach. a 

Ciekawe damy opuszczają „ha 
m* z prawdziwą satysfakcją, pełne 

dumy z powodu możności žwiedze“ 
nia miejsca ńiedostępnego dla Euro 
pejczyków. 
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Wydawcz Staulniew Baskiawioa — Redaktor w/z Czeszuw Karwowski Odpowiedzialny xa sgłosatnia Zenon żawiński Drukarnia „Wydawnictwo Wileński" Kuwssrelna 23 
pa 
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