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Z za kulis rokowań. 

BERLIN, 28 X. PAT. Mimo ofi- 
cjalnych zastrzeżeń ze strony nie- 
mieckiej, że nie należy przed czasem 
wywlekač na forum publiczne szcze- 
gółów rokowań w sprawie traktatu 
handlowego z Polską, ogłasza znowu 
dzisiejsza „Berliner  Tageblatt* га 
przykładem innych dzienników _nie- 
mieckich, wyczerpujący i prawdopo- 
dobnie inspirowany artykuł polemicz- 
my, który omawia kwestje specjalna, 
odnoszące się do obecnych układów 
polsko-niemieckich. 

Powtórzywszy na wstępie całą ba- 
jeczkę o tem, jak to dotychczas woj- 
na celna zaszkodziła jedynie Polsce 
i nie przyniosłą Niemcom żadnego 
poważniejszego uszczerbku, organ 
demokratyczny twierdzi w dalszym 
ciągu swych wywodów, łe mimo 
wszystko rząd niemiecki pragnie żyć 
ze swoim wschodnim sąsiadem w 
rsa nych stosunkach  gospodar- 
czych. Niestety zarówno po stronie 
polskiej jak i niemieckiej istnieją pew- 
ne koła, które przemawiają za dal- 
szem prowadzeniem wojny. W. Pol- 
sce nie życzy sobie traktatu handlo- 
wego przemysł, zbyt silnie rozwinięty 
podczas inflacji, w Niemczech zaś 
czynnikiem hamującym zawarcie umo- 
wy jest przedewszystkiem górnictwo. 

Po za odpowiedniemi stawkami 
taryfowemi wysuwa rząd niemiecki 
jeszcze jako naczelny postulat w ro* 
kowaniach prawo osiedlania się nie- 
mieckich obywateli w Polsce. Takie 
same postulaty postawiły Niemcy w 
czasie rokowań handlowych z Francją, 
która nie znalazłszy żadnych powo- 
dów do jakichkolwiek zastrzeżeń 
spełniła je W żądaniu, aby niemieccy 
agenci handlowi byli traktowani we: 
dle zasad największego uprzywilejo- 
wania, nie można przecież zdaniem 
„Berliner Tageblatt* dopatrywać się 
czegoś nadzwyczajnego. Niemcy upo- 
miuają się tylko O to, co Polska 
przyznała dawniej obywatelom innych 
państw. 8 

W sprawach celnych Niemcy go- 
towe są do ustępstw takich, na ja- 
kie pozwalają obecne stosunki go- 
spodarcze Niemiec. Żądanie polskie 
dotyczące przywozu 200 tysięcy tonn 
węgla do. Niemiec nie może być 
spełnione, gdyż teraźniejsza pomyślna 
konjunktura w górnictwie niemiec- 
kiem nie jest wynikiem ogólnego о- 
żywienia w życiu gospodarczem pań: 
stwa niemieckiego, lecz jedynie prze” 
mijającym objawem wskutek strajku 
w angielskich kopalniach węglowych. 
Również nie małe trudności nastrę- 
czają żądania, aby zgodzić się na 
zupełnie wolny przywóz do Niemiec 
bydła i mięsa, co stanowi groźną 
konkurencję . dla interesów  tutej- 
szych kół agrarnych, 

Pomimo wszystko przeszkody nie 
są tak wielkie, aby traktat handlowy 
nie mógł dojść do skutku. W prze- 
biegu dotychczasowych - rokowań, 
jest widoczne, że polskim delegatom 
nie obce jest zrozumienie powagi 
położenia, a stanowisko polskiej de- 
legacji przypisać należy zdaniem de- 
mokratycznego organu pogorszeniu 
się położenia gospodarczego w Pol. 
sce, oraz wiadomości, że Anglja ani 
Ameryka nie udzielą żadnej pomocy 
finansowej Warszawie, o ile rząd 
polski nie postara się o nawiązanie 
przyjaznych stosunków z sąsiadami. 

w kołach finansjery angielskiej i 
amerykańskiej. ustaliła się opinja, że 
uzdrowienie polskiego życia gospo- 
darczego i stabilizacja polskiej walu: 
ty będzie wówczas tylko możliwa, 
jeżeli ustosunkowanie się Polski do 
jej sąsiadów ulegnie gruntownej 
przemianie. Niemcy dowiodły już w 
Locarno jak wielką wagę przywiązu- 
ją do przyjaznych, sąsiedzkich — $- 
sunków również i ze wschodnimi 
swymi sąsiadami, Jeżeli Polska zdo- 
będzie się na tyle dobrej woli co i 
rząd niemiecki, wówczas spełnione 
zostaną warunki konieczne dla rych- 
łego zawarcia ' niemiecko-polskiegu 
układu handlowego, leżącego w in 
teresie obu państw. 
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UWAGA! UWAGA! 
Loterja Fantowa, 
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Ograniczenie zbrojeń niemiechich. 
PARYŻ, 28X. PAT. Berliński korespondent Petit Parisien donosi, że 

w kołach politycznych rozeszły się wczoraj pogłoski, wedle których w 
kwestji rozbrojenia osiągnięty został pomiędzy Konferencją Ambasado: 
rów a rządem niemieckim kompromis na nasiępujących podstawach: 1) 
rząd niemiecki bezwzględnie zaniecha werbunku ochotników do Reich- 
swehry; 2) ustawa o związkach ochotniczych będzie zawierała ostrzejsze 
przepisy; 3) kwestja regulacji wwozu i wywozu materjałów wojennych zo- 
stanie przekazana decyzji konierencji rozbrojeniowej. 

Co się tyczy pełnomocnictw szefa Reichswehry, zostaną podjęte nowe 
zarżądzenia, z których jasno wynikać będzie, że jedynie odpowiedzialną 
osobistością w tym kierunku może być tylko minister Reichswehry. 

Komunikat biura Wolffa, 
BERLIN. 28,X. PAT. Podana przez berlińskiego korespondenta <Pe- 

tit Parisien» wiadomość, iż między Konferencją Ambasadorów a rządem 
niemieckim doszło w sprąwie rozbrojenia do kompromisu, określa biuro 
Wolffa, jako nie zupełnie ścisłą, zaznaczając, iż niektóre punkty kompro- 
młsu wyszczególnione w doniesieniu korespondenta, a mianowicie sprawa 
kompetencji szefa Reichswehry oraz sprawa obostrzenia przepisów, od: 
nośnie do cywiinych związków sportowych zostały już przedtem zała- 
twione. 

Epas 

Narady nad uzupełnieniem art. 16 Ligi Nar. 
BERLIN, 28. X. Pat. <Telegraphen Union» donosi z Londynu, że 

jutro. zbierze się tam na naradę komitet Ligi Narodów celem przedysku- 
o | RYGAAI propozycji dotyczącej uzupełnienia artykułu 16 
statutu Ligi, 

Obalenie plotki niemieckiej 
PARYŻ, 28X PAT. Dzięki korespondencji dziennika „L Avenir“ zo- 

stała cstatecznie wyjaśniona sprawa deklaracji w kwestji korytarza po- 
morskiego i Gdańska, złożonej rzekomo korespondentowi „Dresdener 
Neueste Nachrichten“ w czasie kongresu. radykałów w. Bordeaux. W 
liście do redakcji «L Avenir» deputowany Bertrand rzekomy autor impro* 
wizowanych deklaracyj, oświadcza, że nigdy nie mówił nic podobnego i 
żadnej deklaracji wspomnianemu korespondentowi nie składał, a dowie: 
dział się o wszystkiem dopiero z artykułów, zamieszczonych w „L Avenir” 
w związku z tą sprawą. : 

Na drodze do porozumienia. 
PARYŻ. 28X. PAT. Wedle doniesień New-Vork Herald'u, sen. Be- 

ranger po swoim powrocie . do Waszyngtonu przystąpił do ponowrych 
rokowzń z Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie układu, dotyczą« 
cego długów Francji. Francja jest przekonana, że znajdzie się formuła 
porozumienia w tej kwestji. 

Język słowacki w Słowacji. 
PRAGA, 28.X. PAT. W/g „Narodni Osvoboženi“, słowacka prasa 

autonomistyczna, podnosi znaczenie uchwały rady ministrów, według 
której w Słowacji musi być używany język słowacki. Dziennik widzi w 
tej uchwale krok naprzód ku urzeczywistnieniu programu autonomi- 
stycznego. Uchwała rady ministów opiewa: Rada ministrów zwraca. uwagę 
na to, że urzędnicy czechosłowaccy w Słowacji mają się uczyć: języka 
słowackiego, ponieważ władze w Słowacji mają z reguły urzędoweć 
w języku słowackim. 

Zagadnienie produkcji europejskiej. 
BERLIN, 28. X. Pat, Prasa donosi, że związek reprezentacyjny prze: 

mysłu angielskiego Federation East British Natlonal Industrie wystosował 
do państwowego związku przemysłowego w Niemczech . zaproszenie na 
przybycie do Londynu i wzięcie udziaiu we wspólnej konferencji, doty- 
czącej zagadnień produkcji europejskiej. 

Przegląd sił morskich Angliji. 
LONDYN, 28, X. Pat. Konferencja imperjum rozpocznie w dniu 

jutrzejszym dyskusję w sprawach obrony narodowej. W celu dania mo: 
žnošci uczęstnikom konferencji bezpośredniego poznania większych sił 
morskich imperjum eskadry stacjonujące ne wodach angielskich zgroma- 
dzą się w sobotę w Portlandzie. 

Ces. Wilhelm ma osiąść w Genewie. 
„Berliner Tageblatt* donosi z Genewy, jakoby ekscesarz Wilhelm 

pragnął osiedlić się w Genewie. 

Rewolucja w Brazylji. 
LONDYN, 28—X. Pat, Według doniesień z Buenos Aires w róż- 

nych stanach Brazylji między innemi w Minas Goral, Matto Grosso i 
Goyaz wybuchł ruch rewolucyjny. Wielu kolonistów w obawie przed 
wojną domową schroniło się wraz z dobytkiem do Argentyny. 

Obrady nad ułatwieniem pracy dziennikarskiej. 
GENEWA, 28 X. PAT. Dziś o godz. 11 rano sekretarz generalny 

Ligi Narodów sir Eric Drummond otworzył zebranie dyrektorów rządo- 
wych biur prasowych 16 państw europejskich. Na wniosek dylek- 
tora rumuńskiego biura prasowego Disrie, przewodniczącym  kor:ferencji 
wybrany został naczelnik wydziału prasowego M. S. Z. p. Grabowski. 

Nąa.dzisiejszem posiedzeniu „przystąpiono do badania kwestji obni- 
żenia cen prasowych rozmów telefonicznych i prasowych depesz. Zebrani 
pracują w charakterze r.eczoznawców powołanych przez sekretarjat Ligi, 
dla wyrażenia poglądów rządów na kwesiję taryf telefonicznych, ułatwień 
samunkacy nych, prawa własności iniormacyj prasowych, ułatwień w 
WRO WANIA zawodu dziennikarskiego, organizacji zawodowej dzienni- 
arzy i t. p. 

Pozatem zebrani mają również wyrazić opinię co do wniosków 
uchwalonych na poprzedniej konferencji rzeczoznawców prasowych— 
dyrektorów agencyj. 2 

Wysokie odznaczenie uczonych polskich. 
KRAKOW, 28—X. Pat. Prot. Tadeusz Banasiewicz, dyrektor obser- 

watorjum krakowskiego zożtał odznaczony Krzyżem Komandorskim  Fin- 
landzkiegó orderu Róży. P, K. Orkisz, asystent obserwatorjum  krakow- 
skiego, odkrywca pierwszej polskiej komety, otrzymał medal bronzowy od 
Astronomical Society of the Pacific San Francisko za odkrycie nowej 
komety, 

Polacy w Czeskiej akademii rolniczej. 
PRAGA, 28—X. Pat. Dziś odbyło się pierwsze doroczne walne ze: 

ranie czechosłowackiej akademji rolniczej, na której wybrano szereg 
członków honorowych, między innemi profesora szkoły Głównej Gospo- 
darstwa Wiejskiego w Warszawie Jankowskiego oraz profesora Uniwer- 
Sytetu Jagielloūskiego-Godlėwskiego. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 
DARBAS TSS EDASTRA RER 

"o sposób rozumowania. 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GRODNO — Plac Batorego 
: KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

W sprzeiąży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 
uiszczona ryczałtem. 
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Orjentacja 
Cała prasa polska nadal jest po- 

marańczowo - czarna. (Barwy radzi- 

wiłłowskie są pomarańczowa i czarna 
i taka właśnie chorągiew powiea ała 
na przyjęcie marsz. Piłsudskiego z 
najwyższej wieżycy Zamku), Ciągle 

się pisze o Nieświeżu. 
Całą swoją tęsknotę do porozu- 

mienia się tych dwuch sił oparłem 
swego czasu na następujących prze- 

słankach: 
1) Polska potrzebuje zgody we- 

wnętrznej, lecz nie międzypartyjnego 

Locarno, bo taka międzypartyjna zgoda 
powoduje zwykle zastój, marazm, 

kompromis. Polska zaś potrzebuje 
silnych, stanowczych i zdecydowanych 
reform. Zgodę wewnętrzną należy 
wywołać drogą  omijającą system 

partyj i koteryj, 

Siłą pozapartyjną w Polsce je 
jest marsz. Józef Piłsudski— dyktator 
śli chodzi o lud robotniczy i wiej- 
ski, który. go ślepo słucha i serdecze 
nie kocha, Siłą pozapartyjną jest 
także ziemiaństwo polskie, Jeśli marsz. 
Piłsudski reprezentuje obóz ' pracy, 
to. ziemiaństwo reprezentuje obóz 
kapitału. ; 

Chodzi o to, aby te siły mogły 
się porozumieć bez interwencji zgi: 
tatorów i naganiaczy partyjnych. To 
przecież takie proste: przecież agita- 
tor endecki żyje z nienawiści do 
Piłsudskiego, którą sam. szerzy i 
wzmaga, agitator lewicowy żyje z 

haseł i iluzji, które sam wymyśla 

i w lud wmawia. 
2) Polska potrzebuje ludzi, którzy- 

by przekładali interes państwa ponad 
wszystkie inne, którzy by byli entu- 

zjastami  mocarstwowego rozwoju 
Polski, którzyby myśleli nie kategor- 
jami klasowemi czy nacjonalistyczne: 
mi, lecz kategorjami państwowemi 
i historycznemi. Marsz. Piłsudski bez: 
względnie myśli kategorjami państwo- 

wemi i historycznemi. 

Nie możemy oczywiście mówić, 

że każdy ziemianin myśli kategorjami 
historycznemi fi państwowemi. Byla- 
by to z naszej strony niesmaczna 
przesada. Temniemniej mówimy prze- 
cież о właściwościach każdej klasy. 
Mówimy np. że robotnik jest zaw» 
sze żywiołem najbardziej pochopnym 
do wszystkich zmian, najbardziej re- 

wolucyjnym, że chłop zwłaszcza 

większy będzie zawsze obrońcą włas* 

ności indywidualnej, że klasa inteli- 
gencka jest najmniej zdolna do or- 
ganizowania się w įzdyscyplinowane 

organizącje masowe. Otóż i ziemiań- 
stwo jako klasa odznacza się swemi 

właściwościami, któremi są konkret- 
ność, realizm polityczny jeżeli chodzi 

Jeśli zaś 
chodzi o sentyment ziemiaństwa, to 

niewątpliwie wykazuje ono większe 
niż inne klasy przywiązanie do pol- 
skich 'tradycyj historycznych. Marsź. 
Piłsudski, który nieraz;dowiódł, iż jest 

tradycjonalistą do szpiku kości, po- 
siada ten swój przymiot niewątpliwie 

dlatego, iż jest szlachcicem litewskim 

Rymszą  Giniatowiczem Piłsudskim, 
herbu Kościesza. 

Dziś porozumienie z marsz. Pił- 

sudskim, za którym stoją, którego ko- 
chają polskie masy ludowe (prócz 
może Wielkopolski) i ziemiaństwem 
polskiem jest osiągnięte, Chodzi tyl- 
ko o to, aby ta współpraca, pod 
szczęśliwemi auspicjami rozpoczęta, 
jaknajrychlej dała pomyślne wyniki 
nie dla klasy ziemiańskiej, czy dla 

Piłsudskiego, lecz dla całego pan- 
stwa, które potrzebuje silnej władzy, 

równowagi społecznej i wzmożenia 
produkcji polskiej. 

Oczywiście demagodzy lewicowi 
jak i demagodzy endecji (a zwłaszcza 
agenci endeccy) będą starali się to 

porozumienie rozbić. Czynione są 
oczywiście jaknajwiększe wysiłki, 

Ze strony endeckiej i agentów ene 
deckich spostrzegamy tu takie objawy, 
jak bagatelizowanie zarówno udziału 
konserwatywnych ministrów w rzą: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ut. Zamkowa 80: 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

ST. 
8 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁEKE — ul. Piłsudskiego 

WIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 
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nieświeska, 
dzie, jak i przemilczanie 

uroczystości nieświeskich. 

Ze strony lewicowej 

także ataków. 
Oto p. Jan Dąbski na pytanie co 

sądzi o uroczystości nieświeskiej od. 
powiada: 

— O ile tam było coś więcej niż uczcze- 
nie zasłużonego żołnierza, to pewien jestem, 
że wszelkie próby wydobycia ich, czy też 
wydobycia na powierzchnię życia politycz” 
nego kliki magnacko - obszarniczej można 
uważać za chybione a każda łódź polityczna 
tym średniowiecznym balastem obciążona 
musi prędzej czy później zatonąć. 

A najinteligentniejszy z socjalistów 
p. Mieczysław  Niedziałkowski pisze 

w Robotniku: 
Chcecie uzyskać pomoc lojalną i uczci- 

wą Sapiehów, Radziwiłłów, Czetwertyń- 
skich? musicie poświęcjć interesy mas wło* 

Ściańskich małorolnych i bezrolnych, musi- 
cie zerwać z nadzieją na złagodzenie walk na- 
rodowościowych w województwach wschod- 
nich, musicie zdecydować się na rozstanie 

z klasą robotniczą. 

Wszystko to strachy na lachy — pa* 

nie Niedziałkowski, Być może, że klasa 
robotnicza wolała iść swego czasu za 
p. Niedziałkowskim, aniżeli za Czesł. 

Oraczewskim, lecz gdy będzie miała 

do wyboru pomiędzy Józefem Pił: 
sudskim, a p. Niedziałkowskim, — pėj- 
dą bez najmniejszego wahania za 
pierwszym, chociażby istotaie ze- 
chciał się ogłosić Królem i Wielkim 
Xięciem. 

Pan Niedziałkowski jednak -się 
unosi i zaczyna pisać w sposób, któ- 

rego zwykle nie uprawia, to jest ze 

złą wiarą. 

Pisze mianowicie o „zaostrzeniu 

walk narodowościowy.h*, pisze: 
Nieśwież—to policzek, wymierzony de- 

mokracji białoruskiej i ukraińskiej, to zachę: 
ta do wrogiego Polsce bloku mniejszości 
narodowych. 

Otóż to jest oczywista nieprawda. 

Pan Niedziałkowski pisze o tem, że 

socjalizm posiada program polityki 
narodowościowej. Jest to program 
defetystyczny. Pan  Niedziałkowski 
wie dobrze, że jedynie na łamach 
Słowa wypowiedziany został realny, 
państwow,, mocarstwowy program 

polityki narodowościowej. 
Pan Niedziałkowski wie również 

dobrze, że najpoważniejsza co do 
znaczenia mniejszość narodowa na 
Ziemiach Wschodnich, to jest żydzi, 

nie ufali p. Thuguttowi, lecz liczą się 
z autorytetem p. Meysztowicza. Jezelj 

marsz. Piłsudski załatwi u nas spra- 
wę narodowościową ku požytkowi 

tych narodowości i ku chwale pol- 

skiej potęgi, to właśnie wtedy, gdy z 
nim współpracować będą ci, którzy 
w Nieświeżu wygłaszali serdeczne 
toasty. 

Dziś można powiedzieć bez prze- 
sady: przyszłość Polski znajduje się 
w rękach marsz. Piłsudskiego, cha- 

znaczenia 

nie brak 

rakter tej polskiej _ przyszłości, 
znajduje się w. rękach tych 
panów,  tórych _ „orjentacja  nie- 
świeska' wyniosła jako swych wo- 

dzów. Są to panowie Aleksander 
Meysztowicz, Eustachy Sapieha, Ja- 
nusz Radziwiłł. Jeżeli potrafią zorga- 
nizować naokoło siebie całe ziemiań« 
stwo polskie, swobodne ой endec- 
kich destrukcyjnych wpływów, a 
zapatrzone w przyszłość mocarstwo- 
wą Polski, to dokonają wielkiego, hi- 

storycznego czynu. 

Gat. 

ę Antoni Skurjat Pórodrar B. 
Wilno, Mickiewicza 7. z 

DO NABYCIA: * 
ё HISTORYCZNE т 

UROCZYSTOŚCI E 
NA ZAMKU & 

s m i Radziwiłłów | 
8 w NIEŠWIEŽU. ® 
5 1 Е 1 [ 1Н 1 Е 1Б П 1Н , Х KLAWE 

Sejm i Bząd.. 
Konferencja Marsz. Piłsudskie- 

go z Marsz. Ratajem. 

WARSZAWA, 28.X. (£el.wł.Słowa). 
Marszałek Piłsudski odwiedził w dniu 
dzisiejszym Marsz. Rataja i ódbył z 
nim dłuższą konferencję w sprawach 
związanych z sesją Sejmu. 

w-P=P-S: 

WARSZAWA. 28 X, (żel. wł Słowa). 
Według obiegających pogłosek Р. Р, 
S. ma na pierwszem posiedzeniu 
Sejmu zgłosić interpelację z powodu 
ostatnich wypadków i odwołać pos. 
Moraczewskiego z gabinetu. Jak się 
dowiaduję sytuacja w łonie stronnictwa 
P. P, S. przedstawia się zgoła inaczej 
i rzeczą wątpliwą jest czy interpelacja 
podobna będzie zgłoszona, Oddawna 
już w P, P. S. ścierają się dwe prą- 
dy jeden radykalny, dążący do otwar- 
tej opozycji w stosunku do Mar- 
szałka Piłsudskiego, drugi umiarko- 
wany. Istniejący ferment może grozić 
rożłamem partji i w obawie przed 
jej rozbiciem oba prądy szukają wyj: 
ścia kompromisowego. Wskazuje już 
na to poprzednia uchwala P, P. S. o 
stosunku do rządu. Co do odwoła- 
nia pos. Moraczewskiego to pogłoski 
o tem pozbawione są podstaw, po- 
nieważ pos. Moraczewski wszedł do 
gabinetu na własną rękę i zatem 
partja nie może go odwoływać. |е- 
dynie mogłoby mieć miejsce wyklu- 
czenie pos. Moraczewskiego z partji, 
lecz to miałoby już charakter pewne: 
go przejścia do opozycji w stosunku 
do Marszałka Piłsudskiego, co w tej 
chwili byłoby dla P. P. S. katastro- 
falne. 

Rada Ministrów 

WARSZAWA, 28 X (żel. wł, Słowa) 
Jutro odbędzie się posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem rozpatrzóne ż0* 
staną między innemi dwie sprawy 
persoralne: nominacja p. Cara na 
vice-ministra Sprawiedliwości i dy: 
misja pos. Kozickiego. 

Zakup 5 okrętów handlowych 

WARSZAWA, 28.X PAT. W wy- 
niku przeprowadzonych od kilku mie- 
sięcy zabiegów i rokowań z szere- 
giem firm w sprawie budowy lub 
kupna zaczątków narodowej  fioty 
handlowej, minister Przemysłu i 
Handlu po uzyskaniu odpowiednich 
pełnomocnictw i kredytów polecił 
sfinalizować kupno 5 okrętów han- 
dlowych, reprezentujących sumarycz- 
nie 15 tysięcy tonn pojemności, Okrę- 
ty są gotowe lub na ukończeniu. Są 
one zbudowane pod nadzorem firm 
technicznych Światowej sławy i po- 
dejmą ruch towarowy w Gdyni jeszcze 
w bieżącym sezonie. W dniach naj. 
bliższych przybywają przedstawiciele 
zagranicznych stoczni celem podpi: 
sania umowy, uzgodnienia niektórych 
szczegółów tranzakcji i ustalenia form 
kredytu. Po zawarciu i podpisaniu 
wszystkich umów, szczegóły zostaną 
podane przez ministerstwo Przemysłu 
i Handlu do publicznej wiadomości. 

Rząd a projekty zmiany ordy- 
nacji wyborczej. | 

WARSZAWA. 28.X. (żel, wł. Słowa) 
Według obiegających wersyj, rząd 
nie będzie dążył do szybkiego roz- 
wiązania Sejmu. Kwestję zmiany or- 
dynacji wyborczej będzie starał się 
rząd rozwiązać w kierunku zmiany 
systemu głosowania na osoby, a nie 
na listy, co zmniejszyłoby wpływ par- 
tyj politycznych oraz zmieniłoby skład 
przyszłego sejmu  indywidualizując 
przedstawicielstwo parlamentarne. 

Aresztowanie bohatera afery 
policyjnej w Warszawie. 

WARSZAWA, 28—X, Pat. Dnia 
28 bm. organa policji państwowej 
aresztowały b. aspiranta urzędu šled- 
czego w Warszawie Bachracha. Are- 
sztowanie nastąpiło na skutek pole- 
cenia wydanego przez p. ministra 
spraw wewnętrznych w porozumieniu 
z ministrem sprawiedliwości. Areszto- 
wany Bachrach został bezwłocznie 
oddany do dyspozycji władz proku- 
ratorskich. 

W obronie moralności. 

WARSZAWA, 28—X. Pat. Na 
skutek interwencji szeregu instytucyj 
w sprawie wystawienia w teatrze 
Polskim sztuki p. t.: „Dzieje grze- 
chu* odbyła się dnia 28 bm. w min. 
spraw wewnętrznych konferencja z 
udziałem dyrektora ttatru Polskiego, 
W rezultacie tej konferencji postano- 
wiono usunąć ze sceny wszystkie 
momenty drastyczne w sztuce, mo- 
gące drażnić poczucie moralności.
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Organizacja wystawy Ziem Wschodnich. 
— Korespondencja Słowa. — 

Instytut Badania Stanu Gospodar- 
czego Ziem Wschodnich ma zamiar 
zorganizować w maju 1927 roku Wy- 
stawę, obrazującą całokształt życia 
gospodarczego wszystkich czterech 
Województw Wschodnich. Podobna 
wystawa zapoznająca z naszymi tere- 
nami i ich produkcją nietylko inne 
dzielnice państwa ale i zagranicę ma 
pierwszorzędne znaczenie gospodar- 
cze, to. też wymaga gruntownego 
przemyślenia, przedysputowania i wy- 
konania nie dyletanckiego, a napraw" 
dę gruntownego. 

Czas i nawet miejsce wystawy 
dotąd dokładnie określone nie zo- 
stały; mówi się o maju, o Warsza- 
wie, o Wilnie, nawet Brześciu i td. 
W każdym razie prace wstępne już 
się prowadzą. W województwie No- 
wogródzkiem zawiązał się Wojewódz- 
ki Komitet Wystawy Ziem Wschod- 
nich. Pierwsze zebranie organizacyjne 
odbyło się. w Baranowiczach w dn. 
11-go października na zaproszenie 
czynnego zawsze i wybitnego działa- 
cza społecznego, prezesa Wojew. 
Tow. Rolniczego, p. Konst. Rdułtow- 
skiego i pod jego przewodnictwem. 
Zaproszeni byli liczni przedstawiciele 
rozmaitych organizacji społecznych, 
jednakże przyhyło bardzo niewiele 
osób. Zebranie mimo to odbyło się 
j powzięto szereg uchwał jako dezy- 
deraty województwa Nowogródzkie- 
go dla organizatorów Wystawy. U- 
chwały Komitetu podajemy: 

1) Najwcześniejszym terminem u- 
urządzenia Wystawy Ziem Wschod. 
nich w Warszawie może być koniec 
września 1927 roku. 

2) Celem lepszego usystematyzo- 
wania eksponatów na Wystawę Ziem 
Wschodnich, między innemi należy 
dążyć do zorganizowania przed tym 
terminem szeregu lokalnych wystaw 
i pokazów powiatowych, a projekto- 
wane wystawy, okręgową w Bara- 
nowiczach i powiatową w Nowo- 
gródku, urządzić w sierpniu 1927 
roku. 

3) Ponieważ wydatną rolę w wy- 
stawie będą musiały odegrać dane 
statystyczne i wykazy, obrazujące stan 
gospodarczy, zaś zaznajomienie się 
gruntowne z niemi podczas wystawy 
na podstawie wykresów i tablic jest 
zbyt utrudnione, należy zebrać je dla 
całego terenu Ziem Wschodnich w 
specjalnem wydawnictwie, którego 
przygotowaniem na czas wystawy 
należy się zająć. 

4) Nowogródzki Wojewódzki Ko- 
mitet Organizacyjny zostaje utworzo- 
ny w składzie delegatów organizacyj 
biorących udział w zebraniu dzisiej: 
szem i tych, które swój sukces zgło* 
siły lub zgłoszą, z prawem dalszej 
koopiacji. 

9 Koniecznem jest zorganizowa- 
nie Powiatowych Komitetów Organi: 
zacyjnych W.Z. W., które wysłałyby 
po jednym delegacie do Wojewódz: 
kiego Komitetu Organizacyjnego. 

6) Koniecznem jest, by Wykonaw: 
czy Komitet Wojewódzki posiadał 
swych mężów zauiania w powiatach, 

7) Wobec nielicznego quorum 
wybór prezydjum Komitetu wykonaw: 
czego i delegata do Centralnego Ko- 
mitetu Wykonawczego odłożyć nale- 
ży do następnego zebrania. Jako Tym: 
czasowy Komitet Wykonawczy po- 
wołano pp. Konstantego Rdułtow: 
skiego, Stefana Czarnockiego (jun.) 
i Adama Modiińskiego. Jako tymcza: 
sowego delegata do Centr. Komitetu 
Wykonawczego w Warszawie p. Kon- 
stantego Rdułtowskiego i zastępcę 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
LU 

  

  

Wrażenia teatralne. 

Tadeusza Rittnera „Głupi Jakób" 
komedja w 3 aktach wystawiona na 

scenie Teatru Polskiego. 

budki suflera*, „W małym domku*, 
„Wilków w nocy“, 
kilku komedyj  feljetonowych, 

publiczności 
wiedeńskiej: 

Wiedeń przedwojenny. To była mógł mieć... 
dopiero arena, jak stworzona dla ner- rozkochaną w nim, jak tylko kobieta wszystko ułożyć się tak, że pani jeszcze takiego. To ci los. Cisnąć 

sceptyka kochać potrafi.. A tymczasem co? szambelanowa... ze swoim urodziwym wszystko do stu par djabłów... ale— 
intelektualisty, jakim był Rittner—a Nie wyzyskał doskonałych okolicz rządcą.. Już państwo rozumieją? Ale' ale z czego żyć? Owóż ma szambe: 
tak prześlicznie panującego nad sobą, ności i warunków, które wprost laz: rób:że tu cokolwiek na spółkę z lan swój sou/fre douleur: 

wowego,  przeczujonego 

a takiego artysty do szpiku kości... 

Baranowicze, 25.go października, 

p. Stefana Czarnockiego (jun.) 
We wszystkich sprawach tyczą- 

cych się informacji o wystawie nale- 
ży zwracać się do Wojewódzkiego 
Tow. Rolniczego w Baranowiczach. 

ZED: 
ŁUCK—KOZŁOWSKI. 

— Poświęcenie gmachu urzę: 
du gminnego. W dniu 23. X r.b. 
został otwartyi poświęcony nowy 
gmach samorządowy Łuckiego Urzę- 
du gminnego w pow. Postawskim. 
Na zaofiarowanym swego czasu 
gruncie przez właściciela maj. Ko- 
złowsk p. Włodzimierza Łęskiego, — 

a wzniesiony fizycznym  wysił- 
kiem całej gminy pod kierowničt- 
wem swego wójta p. Antoniego S.e: 
maszko i finansowej pomocy wydzia- 
łu powiatowego. 

Aktu poświęcenia powyższego 
gmachu dokonał proboszcz  parafji 
Mosarskiej ks. Stanisław Klimm, w 
obecności zastępcy starosty pow. 
postawskiego p. Niedzialkowskiego, 
wyższych urzędników tegoż powiatu, 
radnych gminy, łącznie z komisją re- 
wizyjną, sołtysów gromadzkich i za- 
proszonych gości. Po dokonaniu ce. 
remonjału poświęcenia zwrócił się 
ks. proboszcz do zebranych z pięk: 
nem, prawdziwie  chrześcijańskiem 
przemówieniem,  zachęcającem do 
wspólnej wytężonej pracy bez różni- 
cy wyznań i stanów nad podniesie- 
niem oświaty i dobrobytu w danej 
gminie. Kolejno przemawiali zastępca 
starosty p.p. Niedziałkowski i kierow= 
nik wydziału powiatowego Krasicki. 
Po wyczerpaniu przemówień orkiest- 
ra „Domu Ludowego" R.O.K. z Mo- 
sarza odegrała hymn „Nie rzucim 
ziemi*, którego stojąc w skupieniu 
wysłuchano. 

Następnie odbył się bankiet przy 
dźwiękach muzyki, który przeciągnął 
się aż do późda w noc. Nie obeszło 
się również bez toastów i przemó” 
wień, na których kolejno zabierali 
głos pp. zastępca starosty Niedział- 
kowski, wójt gminy Łuckiej Antoni 
Siemaszko, w imieniu p. Włodzimie- 
rza Łęskiego, plenipotent jego p. Kukliń- 
ski, kierownik Wydziału Pow. Krasicki, 
inspektor samorządowy _Jakowiecki, 
sołtys gromadzki Lucjan Siemaszko i 
przedstawiciel Rady Opiekuńczej Kre: 
sowej Kazimierz Petaszewski—który.. 
krótko lecz treściwie po okolicznem 
przemówieniu, objaśnił zebranym, co 
to jest Tow. R.O.K i jakie tego Tow. 
jest zadanie w przyszłem życiu kultu- 
ralnem wsł i miast na wschodnich 
rubieżach Rzeczypospolitej, wznosząc 
po ukończeniu okrzyk na cześć Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej, Prezyden- 
ta Państwa, świetność amji, obecnych 
przedstawicieli samorządowych, pra- 
cowników gminy i gości, po którym 
nastąpiły w zgodnej harmonji długo 
niemilknące wiwaty przy współudziale 
orkiestry, zaś po umilknięciu tako- 
wych odegrano z werwą, Jeszcze Pol: 
ska nie zginęła”. 

Nastrój aż do końca bankietu b ył 
podniosły, — pomimo różnicy sta: 
nów reprezentujących osób; jedynie 
słę dawało odczuć brak udziału w 
ogólnej uroczystości... przedstawicieli 
szkolnictwa, czyżby Ich pominięto. w 
zaproszeniu? + Jeśli tak — to jskie 
były temu przyczynj; a może po: 
prostu zapomniano o ich istnieniu, 
o ile tak, to bardzo źle — nawet 
bardzo; 

Trzeba przyznać, że nowopowsta- 
ły gmach pomimo, że jest zbudowa- 
ny z drzewa i wzniesiony rękami 
miejscowych domorosłych specjalis- 
tów p. p. Wiercińskiegó i Krasko, 
jednak prezentuje,się można powie- 
dzieć Śmiało wspaniale jak zewnę- 
trznym widokiem tak i wewnętrznym 

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

Krakowski Głos Narode, pismo 
spekulujące na hasłach katolickich i 
wyżyskujące je dla demagogicznych 
swoich celów, — zapałał nagle ufno - 
ścią bez granic do znanego  sekcia: 
rzą ks. Huszny. 

Słowom ks. Huszny wierzy bez 
zastrzeżeń. 

Oto ks. Huszna gdzieś napisał, 
że mu w ministerstwie wyznań po- 
wiedziano: 

<Życzeniem naszem i polskiej państwo: 
wości (?) jest, abyście utworzyli jak najwię: 
cej parafij, mieli swego biskupa. własny 
konsystorz i żeby między wami walki nie 
było. W przeciwnym razie będziecie się poże: 
rać wzajemnie, nam przysporzycie kłopotu, 
a trzeci będą się śmiać». 

Oczywiście mógł to w minister- 
stwie wyznań powiedzieć jakiś zupeł- 
nie nieodpowiedzialny funkcjonarjusz, 
Jub ks. Huszna wszystko to wymy- 
$ił Ale Głos Narodu, udaje, że w to 
wierzy i opierając się na słowach 
podejrzanego sekciarza pisze artykuł, 
który swoim stylem przypomina naj- 

„bardziej prowokacyjne artykuły or. 
ganów Hromady. 

Cytujemy takie zdania: ` 
Postęp wanie rządu w tęj sprawie mu- 

simy określić jako wypowiedzenie wojny 
katolicyzmowi! Cóż wobec tego pozostaje 
katolikom? Na wojrę odpowiedzieć wojną! 
Katolicy polscy dość długo zachowywali 
rezerwę w stosunku do rządu p. Pilsudskie. 
go. Byli i taty, którzy go z zapałem popie: 
rają. 

W rządzie zasiadają ministrowie rekru: 
tujący się z kół katolickich. Wymieniam: 
ich po nazwisku. Są to: p. Niezabytowski, 
AE pracuje w katolickim <Prądzie», — 
p. Meysztowicż, — p. Romocki, który swoją 
poselską godność ma do zawdzięczenia gło: 
som katolickiej ludności zgrupowanej pod 
sztandarem Ch. D.! Niech się ci ministrowie 
liczą z następstwami dalszego zostawania 
w rządzie, który rękawicę rzucą katolikom! 

Rzeczą katolit kich organizacyj jest roz- 
nieść po Polsce wiadomość stwierdzającą, 
że się już nie można łudzić co do prawdzi: 
wego oblicza rządu p. Piłsudskiego! Jest ono 
wrogiem w stosunku do katolicyzmu! Cała 
Polska katolicka musi wyjść z dotychczaso: 
wego stanu rezerwy i zdecydowanie prze- 
ciwstawić się zamąchowi rządu na jej ideały 
i na jej stan posiadania! Najbliższe dni 
winny być okresem uświadomionej i zdecy: 
dowanej kontrakcji katolików, Żaden rząd 
dotąd nie zdecydował się na rozpętanie woj- 
ny religijnej. Zrobił to rząd p. Piłsudskie: 
go: Będzie ją też miał! 

Słowo pierwsze z całej Polski żą: 
dało, by rząd stosował represje wo: 
sias antypaństwowych wystąpień Hro- 
mady. 

Byłoby nieuczciwe gdybyśmy dziś 
nie powiedzieli, że na takie same 
absolutnie represje zasługuje krakow- 
ski Głos Narodu. | 

Rząd dzisiejszy jest niewątpliwie 
bardziej katolicki, aniżeli redakcja 
Głosu Narodu. Kard. Kakowski, któ- 
ry z rządem tym chce współpraco- 
wać, jest niewątpliwie dla każdego 
katolika o normalnym umyśle auto- 
rytetem poważniejszym od p. Matya- 
sika! Ale właśnie dlatego, że ludność 
Polski jest szczerze i głęboko katoli- 
*cka wzywanie, Głosu Narodu do wal- 
ki w obronie katolicyzmu traktować 
należy jako prowokację, zbrodniczą 
prowokację wrogów państwa poi: 
skiego. M. 
BAE LITS ISA IKS LASK 
posiadając niemal wszystkie przepi- 
sowe cechy techniczno-sanitarne. A 
znajdując się w miejscowości su- 
chej, pagórkowatej, okolonej ze wszy- 
stkich stron lasem, zdala od ludz 
kich osiedli, jak i posterunku policji 
państwowej, więcej przypomina swym 
wyglądemį dom uzdrowiskowy lub 
tp. instytucji aniżeli urząd gminy, 

Jednocześnie w tym dniu został 
poświęcony sztandar 4 ro klasowej 
szkoły powszechnej w Kozłowsku, 
którego dokonał również ks. pro- 
boszcz Stanisław Klimm, w  cbec- 
ności biorących udział w poświęce- 
niu gminy przedstawieieli, oraz kie- 
rowniczki tejże szkoły p. Marten i 
sił pomocniczych p. p. Wierszyliow- 
ny, Sikorzanki i Frąckiewicza. 

Po przemówieniu ks. proboszcza 
pięknem prawie ojcowskiem do ze- 
branej dziatwy, taż dziatwa odśpie- 
wała pieśni, Włodzimierz Kazimirski. 

ŁO W @ 

Kongres partji komunistycznej. 
MOSKWA, 28,X (PAT). Wczoraj rozpoczął się tu kongres partji 

komunistycznej. W sprawozdaniu o położeniu międzynarodowem Bucha- 
rin zaznaczył, że obecnie ustrój kapitalistyczny został zachwiany z dwóch 

powodów, a mianowicie: strajku górników w Anglji i wypadków w Chi- 
nach. Do urzeczywistnienia idei komunistycznych dążą, zdaniem Bucha: 
rina, unja sowiecka, angielski ruch górniczy i rewolucja w Chinach. 

Te trzy czynniki doprowadzą do ostatecznego zwycięstwa idei komu: 

nistycznych. 

Zwycięstwo Stalina na konferencji, 
W Moskwie rozpoczęła się konferencja partji komunistycznej. Jak 

wiadomo żywioły «rządowe» w partjł usiłowały za wszelką cenę, przed 
dojściem konferencji do skutku, zdusić opozycję i nie dopuścić do zapo- 
wiadanej «walnej bitwy», której reżultat nie mógł być przewidziany. 

Wybory  prezydjum konferencji, wykazały znaczną przewagę 
Stalina nad opozycją. Do prezydjum, poza Stalinem, weszli najbardziej 
mu oddani: Worosziłow, Bykow, Kalinin, Mikojan, Kirow, Bucharin, Koma- 
row. W ten sposób, skład prezydjum, pozwala już scharakteryzować całą 
konferencję i jej stosunek do opozycji. 

Zaprzysiężenie nowego Senatu w Gdańsku 
GDANSK, 28.X PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu gdańskiego 

odbyło się zaprzysiężenie nowego Senatu i 13 senatorów wybranych na 
wczorajszem posiedzeniu. Na posiedzeniu jutrzejszem prezydent Senatu 
Sahm wygłosi w imieniu nowego Ssnatu d-klarację programową, poczem 
odbędzie się głosowante nad wnioskiem zgłoszonym przez stronnictwa 
koalicyjne o votum zaufania dla nowego Senatu. 

Węgiel dla potrzeb wewnętrznych kraju. 
WARSZAWA, 28X, PAT. Wskutek chwilowego wstrzymania tran- 

  

Y sportów węgla de Czechosłowacji, Austrjj i Włoch kopalnie górnoś'ąskie 
dostarczyły -w ciągu trzech ostatnich dni do 33,407 ton węgla na potrze- 
by krajowe, Jest to bardzo dużo, gdyż pokrywa trzydniowe zapotrzebo 
wanie rynku krajowego z 10 proc. nadwyżką. Należy zaznaczyć, że iinnie 
zagłębia ładowały węgiel na potrzeby krajowe tak, że w ten sposób wy: 
worzył się pewien zapas węgla na rynku wewnętrznym. 

Po zgonie š. p. Marjana Dubieckiego. 
KRAKÓW, 28—X. PAT. Rodzina š. p. Marjana Dubieckiego otrzy: 

mała liczne telegramy z wyrazami współczucia, a między innemi dwa na1- 
stępujące: „Tadeusz Dubiecki. Kraków. Głęboko wzruszony śmiercią czci: 
godnego ojca pańskiego, ostatniego członka Rządu Narodowego, śpieszę 
rzesłać wyrazy mego największego żalu. (—) Józef Piłsudski. Prezes 

Rady Ministrów", 
„Tadeusz Dubieckij Kraków. Rodzinie dotkniętej śmiercią zasłużone: 

go bojownika o wolność Ojczyzny przesyłam wyrazy szczerego współ- 
czucia. (—) Bartel". 

Obchód jubileuszowy św. Stanisława Kostki. 
KRAKÓW, 28—X, PAT. Komitet jubileuszowy św. Stanisława Kostki 

PAY na uroczystość tegoroczną iluminację świetlną i sprzedaž 
nalepek. 

Proces szpiega Ilinicza i Co. 
WARSZAWA, 28—X, Pat. W ciągu ostatnich trzech dni sąd apela- 

cyjny w Warszawie rozpatrywał przy drzwiach zamkniętych sprawę Win. 
centego llinicza,, Aleksandra Lamchy i Marji Skakowskieį oskarżonych z 
artykułu 111 K.K. (Szpiegostwo na rzecz ościennego państwa). W pierw- 
szej instancji Ilinicz został skazany na sześć lat, Skakowska na 4 lata, a 
Lamche został uniewinniony. Sąd apelacyjnyjzatwierdził wyrok pierwszej 
instancji, zaliczając Marji Skakowskiej areszt prewencyjny. 

Ukraińcy potępiają zbrodniczy czyn. 
LWÓW, 28—X, Pat. «Kurjer Lwowski» podaje w doniesieniu p. t. 

„Obywatelski głos ukraińców stanisławowskich* treść pisma kondolencyj- 
nego jakie ukraińskij narodnyj sojuż w Stanisławowie przesłał do kura- 
torjum okręgu szkolnego lwowskiego z powodu zamordowania ś.p. kura- 
tora Sobińskiego. W pismie tem narodnij sojuz składa wyrazy głębokiego 
spółczucia z powodu tragicznej śmierci kuratora Ś, p. Sobińskiego i potę- 
pia zbrodnię bez względu na to czyje ręce jej dokonały, O  ileby zaś, 
głosi pismo, zbrodnia wyszła z kół ukraińskiej organizacji, albo czyn 
zbrodniczy popełnił zbrodniarz narodowości ukraińskiej, to wówczas u- 
kraińskij narodny sojuz surowo czyn ten potępia, stoi bowiem na stano* 
wisku zgodnego załatwiania polsko-ukraińskich nieporozumień i dąży do 
prawdziwej zgody, współpracy i współżycia z narodem polskim. 
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swój sposób. Giupota Rittnerowskie: wziął Doprowadziła go do tego, że A ty, głupi Jakóbku, fora ze dwora. wić: szczęśliwy! Sztuka kończy się 
go Jakėba polega na tem, iż on tak 
bardzo jest miedostłosowany do nor. 

konwencjonalnemi  kłamstwami 

adoptowanym synem,. Wszystko to 
Osobliwie Hankę,— 

ły mu w ręce same, 

na klęczkach prosił o jej rękę. Zarę- 
czył się. Za trzy tygodnie ślub. Gdy 

co ność, przecudną Hanię, wychowani: błaganiom zakochanego w niej po stópek zmiatał, cichy, wylękniony.. a 
mniej miały powabu dla teatralnej cę szambelana, a w dodatku całą uszy pod - sześćdziesięcioletniego 

polskiej — a osobliwie szambelana fortunę zostawszy jego szambelana-dziedźica? Prawda? Co lowanie, 
pozostawało innego?... 

Możeby.. możeby jednak mogło 

Szambelan u- takim głupim Jakóbkiem! Zaraz przy i szwagierka, Zły człowiek, zły. 
»Głupi Jakób» nie ma piorunującej wierzyłby Święcie, że on jakób, jest pierwszej „próbie*—jeszcze z narze- 

"siły dramatycznej «Małego domku», szambelana synem—najnaturalniejszym czoną szambelana — dał się złapać. akuratnie džgnie pod żebra—cierpi. 
ironji w świecie. Szambelan był przecie A potem, co już wszelkie przechodzi I jak jeszcze! Że i dobry człowiek 

życia i szerszy zakres bystrych pra* przekonany, że Jakób to jego „krew* wyobrażenie, sam wszystko wypaplał. lepiej nie potrafi. Taki już bowiem, 
wie wyrazić się wolno, niedyskret- (sam Jakób w to wierzył). Trzeba by: Ja ją kocham, ona mnie kocha, my widzicie państwo, tryb rzeczy ludz- 
nych spostrzeżeń. Ma też i melan- to tylko «podmusować» szamtelana się kochamy! Pod ziemię chciało się kich na ziemskim padole. Toć prze- 
cholję jakby rodem z jakiego «Diadi poddopingować — a poszedłby na zapaść gdy on największe tajemnice cie ów podły szambelan jak pioru- 
Wani», z «Dzieci Waniuszyna»„. A adoptację jak po mydle. | byłaby zaczął szambelanowi w oczy recyto. nem rażony gdy zastał narzeczoną 

posiada jednak głębsze ujęcie 

może to tylko złudzenie pochodzące Hanka -zgodziła się być żoną... szam- wać .. 
ztąd, że melancholja życia wszędzie belanicalBo dziewczyna, choć furmań: 
jednakowa? 

Nie trzeba brać 4 la lettre 

ca, co rządcą jest pana 

I jak inaczej mogło się skończyć? 

Ot i na tem się kończy sztuka.  naprzykładniej małżeństwem. Numa 
Ktoby zaś chciał przypatrzyć się wychodzi za Pompiljusza. Ślub za 

* malnego, ordynarnego życia z jego bowiem okazało się, że Jakób—choć jej bliżej, spostrzeże łacno, že ów trzy tygodnie. A tu wszyscy na sce- 
i śliczny chłopiec—jest synem jakiegoś szambelan 

świństwami, z jego struggleforlifiz- tam doktora hołysza i to jeszcze egoista, pasjami lubiący znęcać się... 
Smutna komedja. Prawdę rzekłszy, mem (co za wyraz, mój Bożel), z „naturalnym* synem (naturalne dziec- choćby nad rodzoną siostrą i szwa- 

dramat. A zarazem najlepszy utwór tak pięknie przecie udeptanemi stec- ko jest to jedyny produkt naturalny. grem, co jego łaski potrzebują. Praw- 
sceniczny zmarłego pięć lat temu w kami wszelkiego karjerowiczowstwa. mający mniejszą wartość obiegową da znowuż, że ta siostrunia sama jak 
48 roku życia, autora £ „Człowieka z On nawet gotów — prawdę mówić! od sztucznego!) gdy się okazało, że ocet i pokrzywa — ale szwagier? Na 

Oj, głupi, głupii Mógłby mieć dla z adoptacji figa—wówczas cóż pozo: paluszkūch chodzi 
„Lata”, jeszcze siebie, wyłącznie dla siebie, na włas: stawało, biedaczce, innego jak uledz chusteczką by 

to człowiek nlegodziwy, nie—jak z krzyża zdjęci. Tak już jest. 
Bo to znowuż, widzicie państwo 
nie żadne to u Rittnera w jego sztu- 
ce zawracanie głowy tylko święta 
prawda życiowa. Nie dla przyjemno: 
ści człowiek żyje. 

-U Rittnera w sztuce «Głupi Ja- 
kób» jakby wszystko, z wielką pre- 
cyzją, akwarelą malowane, Akcja ani 
skacze ani pędzi. Rozwija się tylko 
bardzo. bardzo ładnie na tle gry psy- 
chologicznej wyrazistych charakteró w. 
Niepotrzeba lepiej zbudowanego u: 
tworu scenicznego. Efekty—a niektó* 
re nader mocne—wyptywają nie z ja- 
kichš pospietrzanych zdarzen Ieczzkon- 
sekwentnej ewelucji stanu duchowe- 
go działających osób. Jeżeli w innych 
sztukach Ritinera znajdzie się tu i 
owdzie djalog prowadzony... dla gry 
słów, to w „Giupim Jakóbie* niema 
ani jednego, (któryby nie był prowa" 
dżony dla... gry dusz. Cyzelowane to 
wszystko, jak zawsze u Rittnera, ale 
nie nadmiernie. W sztuce panuje — 
niepochwyiny dla ogółu publicznoś- 
ci, a jednak robiący swoje: znakomi- 
ty umiar artystyczny. Dlatego wycho- 

koło dziedzicz, 
mu proch z przed 

był przecie oficerem kiedyś jak ma: 
pierwszy przed frontem, 

pierwszy na salonach... A teraz co? 
Rezydent na łasce szwagierka i to 

siostrunię 

Ale i zły człowiek, gdy go życie 

prawie w objęciach Jakóba. Wije się 
jak glizda pod obcasem. I jeszcze w 

ska córka z folwarku, kroi wysoko. Haneczka jakoś wybrnęła z niemo. sobie musi wszystko kryć. | musi dzi się z teatru nie wstrząśniętym, 

w jego wiejskim dworze. Wagnerow: ustach, w niej całej, w Hancel.. 
ski der reine Thor jest też głupi na 

„głu- Rozumek ma; ambicję ma; serca mo- żliwej sytuacji. Szambelan bęc jej do pomimo wszystko czołgać się jak 
poty* tęgiego, urodziwego młodzień- że ma tylko mniej... ale jakaż piękna, nóg pomimo wszystko. Ty tylko zo. żak u nóg Hanki — bo go, jak mó- 

szambelana co ża ogień, co za żar w oczach, na stań przy mnie, tylko zostańl Co 
miała Haneczka robić? Została przy 

A tak co? Szambelan ją sobie szambelanie. Za trzy tygodnie ślub. 

tylko zadumanym. Jeśliby się zaś 
miał komu wiejący ze sziuki Rittnera 

wią górale «chyciło», że niech ręka nie podobać pesymizm, na to jedna 
Boska uchowa. Tak się zakochał. jest tylko rada: niech na inną jaką 

No, i kto tu szczęśliwy? Co mó: pofatyguje się sztukę. Znajdzie nie- 

„starcia między 
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Raport prof, Kemmerera. 

WARSZAWA 28. X. (tel. wł. Słowa) 
Wydanie raportu prof. Kemmerera 
zostało przyśpieszone. Raport ukaże 
się natychmiast gdy prof. Krzyżanow- 
ski, który zajmuje się wydaniem, prze- 
prowadzi rewizję przekładu z anglel- 
skiego na polski. 

Okropny mord 

SOFJA, 28,X PAT. Niedaleko od 
granicy greckiej banda rabusiów na- 
padła na inżyniera francuskiego Ber- 
monda i zabiła go wraz z jego żoną 
i synami. Po obrabowaniu zamordo=* 
wanych bandyci zbiegli jak się zdaje 
po za granicę grecką. 

Na wyspie Malimnos 

ATENY, 28.X PAT. Na wyspie 
Malimnos doszło do poważnego 

ludnością a załogą 
włoską wyspy. 

Ustępliwość Argentyny 

PARYŻ, 28.X PAT. Jak podaje 
prasa, Argentyna zaproponowała Fran- 
cji, aby odiożyła sobie na późniejszy 
czas najbardziej dla niej dogodny ter- 
min spłaty wierzytelności Argentyny 
w wysokości 18 i pół miljonów pe- 
zów w złocie, który przypada w dniu 
1 stycznia 1927 roku. 

Bułgarja chce dostępu do 
: morza. 

BIALOGROD, 28,X, PAT. Pisma 
zamieszczają wywiad redaktora gaze- 
ty „Mir*, wychodzącej w Sofji z 
bułgarskim ministrem spraw zagra- 
nicznych, w którym to wywiadzie 
minister wyraził się, że konsolidacja 
polityczna państw bałańskich dopiero 
wtedy będzie możliwa, jeżeli Bułgarja 
otrzyma dostęp do morza Egejskiego, 
DEEPENESIISTT ASA CTS TAB T A 

Z SĄDÓW. 
Kara śmierci — i uniewinnienie. 

Okolice puszczy,Białowieskiej znane są z 
tego, że były siedliskiem rozlicznych band 
dywersyjnych. 

, Pewnej nocy jesiennej do stodoły wie: 
śniaka Kota, we wsi Janowce przyszło trzech 
uzbrojonych i zamaskowanych bandytów i 
obudziwszy śpiącą tam służącą Olgę Misze» 
czko kazali jej podejść do drzwi chaty go- 
spodarza i zastukać. Obudzony ze snu Juljan 
Kot słysząc głos służącej otworzył drzwi. 
Bandyci wtargnęli do chaty, związali Kota, 
jego żonę i sługę i rozpoczęli poszukiwanie 
dolarów. 

Nie mogąc znaleść bandyci podwiesili 
KOPA ai a ah i bijąc go 
Olbami dowiedzieli sić złe leżą ukryte 

130 doiarów. ЗЕ o ž 
Przestraszona žona pobitego zeznala, že 

w szufląadce maszyny do szycia leży jeszcze 
banknot 2—dolarowy. 

Po skończeniu poszukiwań bandyci wy: 
prowadzili Kotową do sieni, gdzie zastrzelili 
ją z sarabinu poczem zbiegli. 

Napadnięty odrazu poznał w jedńym z 
bandytów swego sąsiąda Włodzimierza Fio- 
dorczuka, który też na mocy zeznań poszko« 
dowanego został natychmiast aresztowany. 
Na drugi dzień aresztowano drugiego 83- 
siada, Pawła Bezmuta, co do którego zacho: 
dziły pewne poszlaki i którego poszkodo- 
wany rzekomo poznał przy konfrontacji, 
Jakkolwiek przedtem widział tylko raz jeden. 

Fiodorczuk i Bezmut stawieni byli przed 
sądem doraźnym. Sąd ten skazał Fiodorczu: 
ka na karę Śmierci, a sprawę Bezmuta z 
braku konkreinych dowodów przekazał są- 
dowi zwykłemu, który po uzupełnieniu 
Śledztwa skazał go na bezterminowe ciężkie 
więzienie. . 

Bezmut apelował. 
Sąd apelacyjny, który wczoraj właśnie 

pod przewodnictwem v.prezęsa Bochwica 
sprawę tę rozpatrywał, powołał ośmiu świad- 
ów, W długim swoim zeznaniu cechują: 

cym świadomego roli policji, posterunkowy 
Nr 111% opowiedział sądowi przebieg 
śledztwa, wyraził dodatnią opinję o oskar- 
żonym i w'eszcie rzucił pewrry cień na 050- 
bę komendanta posterunku Jamnusa, który 
mając zadawnione porachunki z Bezmutem 
nie zawsze był w stosunku do niego bez. 
stronny, inspirując nawet zeznania świadków 
i poszkodowanego. 

„ Długo trwała narada sądu po ukofcze- 
niu przewodu sądowego i wy.łuchaniu strou 
1 w rezultacie sąd Bezmuta uniewinnił. 

Dzięki tragicznemu wprost dla oskarżo- 
nego nieporozumieniu niewinny człowiek 
otarł się o skrzydło Śmierci i cudem tylko 
odzyskał swobodę, 

Osoby dwóch współtowarzyszy Fiodor- 
czuka nie zostały ujawnione, 

2. 

wątpliwie o wiele więcej podniety do 
pogody ducha — kosztem prawdy, 

Jedyną koncesję, którą by można 
było uczynić na rzecz tych, co pesy- 
mizmu nie znoszą, to skreślenie „na- 
ciągania* szambelana na 200 gulde- 
nów przez doktora przed samem za- 
padnięciem kurtyny po drugim akcie, 
Może chodziło Rittnerowi o jeszcze 
dobitniejsze, niż to uczynił, zaakcen- 
towanie marności duchowej „natu- 
ralnego" ojca głupiego Jakóba? P, 
Purzycki, grający doktora, puścił ten 
epizod, jak się mówi, kantem. Jak 
wogóle .całą rolę, Tym razem nie 
fatygował się. Ograniczył się jedynie 
niejako na wywieszeniu napisu: 
«Czarny charakterl» — podając nam 
do wiadomości intencję autora, 

Jedyna też to rola na premjerze 
czwartkowej przeszła przez scenę 
jakby niepostrzeżona. Wszystkie inne 
utworzyły istny bukiet—wybornie za: 
granej sztuki. 

Więc najpierw: heroina. Mało po: 
wiedzieć: prześliczna, jako niewieście 
zjawisko, o pięknych wymownych 
oczach, przy wrodzonym wdzięku i 
wielkiej swobodzie, nigdy nie prze- 
kraczającej granic, ujmującej naiural- 
ności. P. Marja Malanowicz-Niedziel- 
ska jest, przy całej Swej młodości, 
artystką o inłzicji z Bożej łaski, któ- 
rej żadne musztry reżyserskie zasią: 
pić nie mogą. Wystarczy zwrócić 
uwagę na głębokie pochylenie głowy 
gdy słucha u stoiu pierwszego wy-
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KURJER GOSPO0DARCZY 
Z2iERR WSCHODEICH 

Prof. Jaworski i refor- 
ma rolna. 

„Sprawa reformy rolnej wtedy 
dopiero stanie na pewnych nogach, 
gdy potrzebę jej zrozumie całe spo: 
łeczeństwo, a nie jedna tylko jego 
część, gdy się ją tak postawi, że nie 
będzie budzić uczucia krzywdy u je- 
dnych, a uczucia radości z cudzej 
szkody u drugich...* 

Te głębokie, rozumne słowa wyj- 
mujemy z mającego się za parę dni 
pojawić na półkach księgarskich dzie- 
ła prof. L. Jaworskiego *) — dzieła, 
które jest trzecim tomem jego wiel- 

iej pracy „Prawo hipoteczne na zie: 
iach polskich” i obejmuje wszyst- 

kie ustawy i rozporządzenia z dzie- 
dziny reformy agrarnej, objaśnia usta- 
wę grudniową, a będąc dla dogma- 
tyki prawa pozytywnego nieocenionej 
wartości, zawiera szereg sugestyj i 
myśli o pierwszorzędnem znaczeniu 
dla zrozumienia istoty tego zagad- 
nienia i postawienia na jedynie wła- 
ściwej płaszczyźnie, mianowicie w 
płaszczyźnie dobra powszechnego. 

| Przedewszystkiem jednak jest to dzie- 
ło, które wyrosło z serdecznej troski 
o przyszłość naszego narodu i pań- 
stwa — oraz z wielkiego umiłowania 
zlemi. I tylko niepomierne ukochanie 
tej ziemi mogło wlać w suche, nau. 
kowe dzieło prawnicze cały zaiste 
program — jak rozwiązać wreszcie 
tę nieszczęsną sprawę  agrarną, 
której utknięcie na martwym punkcie 
stanowi jedną z przyczyn niemožno- 
2. Wa zeczy skonsolidowania się 
+ niski, 
j O tym też tylko fragmencie dzie- 

SE prof, Jaworskiego pisać tu zamie- 
rzamy, Nie naszą bowiem kompeten- 
cją jest omawianie go z innych stron: 

, Uczyniąto nasi prawnicy i ekonomi: 
ści, a szereg polityków i myślicieli 

      

samo, jak należy znowu parcelację 
prywatną, jako istotę reformy rolnej, 
w Świadomości ogólnej utrwalić. 

Otwiera to całkiem nowe hory- 
zonty i nowe możliwości stwarza. 

Prof. Jaworski z całym naciskiem 
stwierdzą, że reforma agrarna prze- 
prowadzoną być może jedynie drogą 
właśnie parcelacji dobrowolnej: pań- 
stwo nigdy nie będzie w stanie re: 
formy tej przeprowadzić. Musi też 
dojść do powszechnego zrozumienia, 
że obdzielenie ziemią pewnej ilości 
Obywateli żadnej poprawy nie przy- 
niesie. Zabrać coś jednym, aby dać 
drugim nie zmienia w niczem poło 
żenia rzeczy. „Reforma rolna jest 
wielkiem dziełem. Ma ona uporząd- 
kować chaotyczne stosunki na wsi. 
Stąd nie jedna i nie kilka ustaw, ale 
pełny kodeks agrarny jest zadaniem, 
które wykonać winna obecna gene- 
racja". Trzeba ogarnąć całość zada 
nia, a niem jest kwestja istnienia i 
przyszłości państwa. Reforma rolna 
nie jest interesem jednej warstwy, 
lecz wszystkich wartw: całego narodu. 
Jest ona „tak ogólną i konieczną po- 
trzebą, jaką jest naprzykład armia". 
Z analizy obecnego ustawodawstwa 
wynika, że nie jest ono tego rodzaiu, 
aby gwarantowało dobre zaspokoje- 
nie tej potrzeby: w swej konsekwen- 
cji. musi doprowadzić jedynie do 
powszechnej pauperyzacji, co odbije 
się na małej własności, obniżając 
cenę ziemi włościańskiej i na prze- 
myśle, który, jak nas poucza przykład 
Rosji sowieckiej, nie podniesie się 
nigdy bez wzmożenia się dobrobytu 
wsi. 

Gdyby ziemianie zechcieli zadać 
sobie trud przeczytania tych kilka- 
dziesiąt kartek wstępu i zakończenia 
książki prof. Jaworskiego i przemy- 
šieli je należycie — znaleźliby w nich 
wszystkie potrzebne składniki do 
zbudowan.a racjonalnego programu 

społecznych skomentuje bogatą myśl „reformy rolnej, opartego na przesłan- 
autora i tezy, które stawia. Naszą 
/ tolą dziennikarza jest tylko poinfor- 
/ mowanie czytelników o tem, na czem 
właściwie polega doniosłość omawia- 
nego dzieła. 

Potrzebne nam do tego elementy 
znajdziemy we wstępie i w załączo- 
nej u końca charakterystyce ustawy 
grudniowej. W nich prof Jaworski 
wypowiada się jasno i stanowczo 
za koniecznością przeprowadzenia i 
wykonania reformy agrarnej. Jako 
prawnik i mąż stanu inaczej myśleć 
nie może. Jednocześni: jednak pod- 
daje druzgocącej krytyce i przenikli- 
wej analizie całe ustawodawstwo 

'agrarne, które następnie jako uczony 
„ Urysta na pięciuset sironach objekty- 
wnie wykłada i fachowo omawia. 

tych kilkunastu kartkach poucza 
eszcie, jakby należało ustawę gru- 

jdniową pojmować, wykonywać, wy- 
kształcać i rozwijać.j 

W tych wskazaniach tkwi wielka 
społeczno - polityczna zasługa autora. 

._ Istotę ustawy z grudnia 1925 r. 
interpretować należy w ten sposób, 
że wywłaszczenie, które było istotą 
(dawnej ustawy, usunięte zostało w 

«tył, a natomiest wysunęła się na 
£ZzOłO parcelacja prywatna. Stwierdze: 
nie tego fsktu jest prymordialnej do- 
niosłości: Świadomość wszakże tej 
nowej podstawy nie była należytą 
nawet u prawodawców, bo w takim 
fazie przeprowadzonoby ją ze ści- 
śłością prawniczą w stosowaniu za. 
Sady; „l.o że każdy nawet jednora- 
jowy podział jest parcelacją i 2 o że 
gonstrukcje prawne, których wyni- 
fem są poszczególne przepisy, są 
atury prywaino prawnej, a nie pu- 

jjiczno - prawnej*. Obie te zasady 
ieszczą się w ustawie, Trzeba tylko 
leć je na wierzch wydobyć, iak 

562, Kraków 

  

) „Reforma rolna", str. 
(926, Księgarnia Leona Frommera, zł. 24. 

  

puchu namiętności szambelana, lub 
sa modulację przyciszonego głosu 
gdy mu niebawem potem, przeszedł- 

na drugą strorię sceny odpowiada, 
na formalne «rozlokowywanie. 

g» na kanapie w trzecim akcie gdy 

kach ścisłego myślenia prawno eko- 
nomicznego. Zobaczyliby, ile możli- 
wości jeszcze pozostaje. Ujrzeliby, że 
wyjście z sytuacji istnieje jeszcze, że 
ratunek dla nich osobiście i dla ca- 
łego naszego organizmu społecznego 
leży w dobrowolnej parcelacji dodat: 
kowej i osadniczej Należy ją tylko 
umożliwić, gdyż tak jak rzeczy stoją 
nikt ziemi ni kupić, ni sprzedać nie 
może. Na to trzeba wielkiego kredy- 
tu państwowego. Dostarczenie tego 
kredytu i kontrola nad parcelacją wy- 
czerpują całą ingerencję w tej spra: 
wie państwa. Bo państwo nigdy nie 
przeprowadzi reformy agrarnej: od- 
bierze tylko jednym а da drugim... 
rujnując wszystkich na długie lata. 
Więcej nic. 

Czytając uwagi prof. Jaworskiego 
ma się wrażenie, że się słyszy wiel- 
ki, rozpaczliwy krzyk o. ratunek i po- 
moc dla państwa, stojącego w obli- 
czu zadania przerastającego jego siły, 
które jednax wykonywać musi. Ma 
się wrażenie, że się słyszy także wo- 
łanie skierowane do ziemian: ratujcie 
sięl wyjdźcie z waszego bezczynu! 
Porozumcie się z państwem, bo od 
tego zależy jak się będzie ustawę 
grudniową komentować, : stosować i 
rozwijać. 

A rozwijać ją i stosować można 
albo dalej w kierunku mechanicznym 
i jednostronnego myślenia, albo w 
kierunku dobra powszechnego, a za: 
tem i zainteresowanych stron. Aby 
w tym ostatnim kierunku mogły rze- 
czy się potoczyć trzeba coprawda 
dużo elementów. Trzeba, aby z całe- 
go pojmowania sprawy wyrzucone 
zostało „uczucie radości z cudzej 
szkody*, Trzeba, aby państwo ze- 
szło ze swego stanowiska etatyczne- 
go, a stronnictwa — indywidualistycz- 
nego. Trzeba, ażeby ziemianie zapo- 
mnieli, że ich chciano skrzywdzić. 

nie wytrawną w kunszcie aktorskim 
i w pełni świeżości mlodocianej. 
Może się taka znajdzie; ale nie dzisiaj 
i nie jutro jeszcze. 

P. Malinowski, któremu się już 
od dawna należał poklask „w 

Trzeba, aby wszystkie warstwy spo- 
łeczne zrozumiały, że roforma agrar- 
na nie jest tylko procesem między 
dworem a wsią, lecz sprawą doty- 
czączą w równy, acz rozmaity, spo- 
sób każdego obywatela Polski, Trze: 
ba, aby wszyscy, bez wyjątku, szcze- 
rze i bez żadnego „restrictio menta- 
lis* przystąpili do rozwiązania tego 
zagadnienia, od którego losy kraju 
zależą. Trudno oczskiwać, iżby to 
wszystko samo przez się powstało. 

Książka prof. Jaworskiego pod 
tym względem jest w pełaym tego 
słowa znaczeniu czynem obywaitel- 
skim i pomostem do porozumienia 
się. Byłoby niesłychanie smutne, gdy- 
by nie została należycie zrozumiana i 
wyzyskana. 

Fr. Potocki. 

Wywóz drzewa litew- 
skiego. 

Wywóz drzewa litewskiego w 
ostatnich latach znacznie się zmniej* 
szył. W r. 1924 wywiozła Litwa 
48.416,8 tonn drzewa nieobrobionego 
wartości 8,13 mil. lit.. 200 368,3 tonn 
drzewa obrobionego wartości 57,60 
mil. lit. i 6.750,8 tonn drzewa opało: 
wego — wartości 0,29 mil. lit, Z ca- 
łej tej ilości wywiezione do Niemiec— 
80 proc. — drzewa nieobrobionego, 
55 proc. — obrobionego i 75 proc. 
— opałowego. W przeciwieństwie do 
innych państw bałtyckich, wywożą: 
cych drzewo przeważnie do Angiji, 
— Litwa, jak widzimy, wywozi więk= 
Szą część swego drzewa do Niemiec. 
W r. 1925 wywóz drzewa przedsta- 
wiał się jak następuje: 

Drzewo nieobrobione  119,763,2 
tonn wartości 11,99 mil, lit, drzewo 
obrobione 470598 tonn wartości 
12,97 mil. lit, drzewo opałowe 
14.208,9 tonn wartości 0,58 mil. lit. 

Pozatem urzędowa statystyka li- 
tewska wykazuje wywóz celulozy 
wartości 21,05 mil, lit, i  fornierów 
4.983,2 tonn o wartości 3,90 mil lit. 
W roku ubiegłym, tak jak i w roku 
poprzednim, jednym z głównych od- 
biorców drzewa _ litewskiego były 
Niemcy. Natomiast odbiorcami celu- 
lozy i fornieru w pierwszym rzędzie 
były: Anglja, Włochy, Francja, Belgja 
i Stany Zjednoczone Ameryki Pol- 
nocnej. Poza drzewem obrobionem i 
nieobrobionem, celulozą i tornierami 
w dość znacznej ilości wywozi Litwa 
papier i tekturę, W r. 1924 wywie- 
ziono 2.263,3 tonn papieru i tektury 
ogólnej wartości 1,86 mil. lit. W r. 
1925 wywóz tych artykułów się 
zwiększył i wyniósł 28646 tonn o- 
gólnej wartości 3,70 mil. lit. Wywóz 
tych artykułów kierował się prze- 
dewszystkiem do Niemiec i Angiji. 
Ogółem w r. 1924 wywieziono drze- 
wa i produktów drzewnych za 67,88 
mil. lit, a w roku ubiegłym — za 
54,19 mil. lit. jak widzimy wywóz 
drzewa i wyrobów drzewnych w r. 
ub. w porównaniu z r. 1924 uległ 
dość znacznej zniżce, przyczem odbi- 
ło się to przedewszystkiem na wy- 
wozie produktów obrobionych z 
jednoczesnym wzmożonym wywo 
zem produktów surowych. Zmniej- 
szenie się wywozu drzewa litewskie: 
go w roku ubiegłym tłomaczy się 
złą konjunkturą  wywozową  dla 
eksporterów litewskich, Wskutek do: 
tkliwie dającej się we znaki konku- 
rencji drzewa fnlandzkiego, polskie 
go i rosyjskiego wywóz drzewa  Il- 
tewskiego stopniowo ulega zmniej 
szeniu. W pewnym stopniu nie bez 
znaczenia na zmniejszenie się wywozu 
drzewa, szczególnie papierówki, wpiy* 
wa cło wywozowe, które wynosi 3 
lit. od 1 metra sześc. O zmniejszeniu 
się wywozu papierówki Świadczą naj- 

lowania wobec ukochanej, z drugiej 
do nienawidzenia Jakóba, w którym 
najpierw przeczuwa a potem widzi— 
rywala. Niech i tak będzie. Nie może 
tylko p. Rychłowski wyzbyć się 
chwilami odpadania w pewną dobro- 

uje się — jaku narzeczona — pra- druku”, nietylko z zewnętrznego wy- duszność, przy tendencji do rozciąga- 
wie już panią domu. To są wszystko 
głyski rzetelnego talentu. Rola jest 
e trudna, „Urok niewieści i ko- 

eterja nie mogą w niej — i nieipo- 
winny! — zasłaniać rysów chamskiej 

tury a przedewszystkiem niegodzi 
ści tej dziewczyny, pięknej jak 

ioł a zarazem terre Q terre, skoń: 
nej materjalistki,  najordynarniej 

ącej na szambelana i wyrzeka- 
się dla tej <partji» Jakóba, któ. 

ię jej przecie, z doboru płcio- 
go, szalenie podoba. Dobry sobie 

;gumerek»! Rola to dla wyćrawnej 
aftystki. A skąd wziąć  wytra- 

ość gdy się ma.. jeszcze mi- 
malną ilość wiosen za sobą? Owóż 
p. Malanowiczównie, wręcz ka- 

pitalnej w scenach lirycznych, w 
światło cieniach, w powabach i fi- 
nezjach, brakło raz po raz miejsca 
dla rysów złej do gruntu kobiety 

    

  

   

   

    

otaz dla przebłysków zieokrzesaności dzoną* zgryźliwością, oschłością ego- 
vłyniesionej z domowego środowiska, 
nie zatuszowanej ogładą nabytą w 
siambelańskim dworze. Nie zarzut to nem tonięciem w  duserach wobec wo 
Week, Proste tylko skonstato: 

nie nieuniknionej rzeczy. Sądzę w 
nawet, że sam Riftner nie zastanowił człowieka, którego namiętność miłoś- koszami kwiat 

glądu lecz i z ujęcia kreacji aktorskiej nia całych nieraz okresów—do. czego 

lepiej następujące cyfry: w r. 1924 
wywieziono papierówki 160000 met- 
rów sześc., w roku ubiegłym wywie- 
ziono 144000 metrow sześc. 
pierwszem półroczu r. b. zaledwie 
30.000 metrów sześc. Naogół, jak wi- 
dzimy, konjunktury wywozowe dla 
drzewa litewskiego w ostatnich la 
tach są niepomyślne i, sądząc 7 
obecnego położenia na Światowym 
rynku drzewnym, poprawa w  naj- 
bliższym czasie prawdopodobnie nie 
nastąpi. Zdają sobie ztego dokładnie 
sprawę eksporterzy litewscy, którzy 
wobec zmienionej konjunktury wy- 
wozowej dla drzewa litewskiego dążą 
obecnie do pośredniczenia w handlu 
drzewem rosyjskiem i polskiem, co 
pociągałoby za sobą konieczność po- 
rozumienia z Polską przez zawarcie 
umowy konsularnej i otwarcie spła- 
wu na Niemnie. 

Rząd litewski jednak, jak dotych: 
czas, nie chce im pójść na rękę i 
nadal tamuje rozwój handlu drzew- 
nego swoją antypolską polityką. 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P,» Nr.103, z dnia 
х 21 paždziernika 1926: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z 451а 14 października 1926 r. o 
uzupełnieniu przepisów normujących ustrój 
władz spółek akcyjnych (poz: 598); 

— Rozporządzenie Ministra Komunikacji 
z dnia 4 października 1926 r. wydane w po: 
rozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu 
i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwo- 
wych o zmianach i uzupełnieniach taryfy 
towarowej polskich kolei normalnotorowych 

oz. 601); 
® — Ośwładczenie Rządu z dnia 11 paž 
dziernika 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez 
Rząd Belgijski pięciu Konwencyj Pracy, 
przyjętych przez Międzynarodową Konferen: 
cję Pracy w Genewie w 1921 r. (poz. 604). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 104 z dnia 
23 października 1926; 

— Układ podpisany w Waszyngtonie 
dnia 14 listopada 1924 r. Praicdsy rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a zaw Stanów 
Zjednoczonych Ameryki (poz. 605); 

— Oświadczenie rządowe z dnia 5 paź: 
dziernika 1926 w sprawie ratyfikacji Układu 
między Rzecząpospolitą Polską z jednej 
strony a Stanami Zjednoczonemi Ameryki 
z drugiej o konsolidacji długów, podpisa 
nego w Waszyngtonie dnia 14 listopada 
1924 r. (poz. 606); : 

— Rozporządzenie Ministra Spraw We. 
wnętrznych z dnia 25 września 1926 wyda- 
ne w porozumieniu z Ministrem Skarbu i 
Ministrem Sprawiedliwości w sprawie taksy 
za badanie żywności i przedmiotów użytku 
w Państwowych zakładach badania żywno- 
ści i przedmiotów użytku (poz. 607); * 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Dėbr Pafnitwowych z dnia 9 października 
1926 r. w spraw'e rejestracji klaczy zarodo- 
wych (poz. 608). 

„KRO Ą 
DQ Dzis 
Магсуха Euz.| 

Jutro 
Zenobjusza 

Wach. sł, o g. 6 m, 23 

Zach. sł o g. 4 m. 16 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
„Meteorologji U. S. B. 

z dnia 28—X 1926 r. 

) 757 

Temperatura ( _ 
średnia ) Ž : 

Opad za do» | 
NE: mm. J 82 

Wiatr j Północny 
przeważający 

Uwagi: Pochmurno, śnieg, minimum, za 
za dobę—30C, tendencja baremetryczna spa« 
dek ciśnienia. 

Ciśnienie 
średnie 

URZĘDOWA. 
— (t) Dziś p. wojewoda nie 

przyjmuje. .W dniu 29 b. m. woje- 
woda wileński p. Władysław Raczkie- 
wicz z powodu przewodnictwa w 
posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziem. 
skiej nie będzie przyjmował na au- 
djencję. 

— (o) Posiedzenie okręgowej 
komisji ziemskiej w Wilnie. Dziś, 
dnia 29 pzździernika i jutro dnia 30 
października odbędą się posiedzenia 
okręgowej komisji ziemskiej w Wil- 
nie, 

W dniu pierwszym posiedzenia 

KRONIKA MIEJSCOWA sekcji technicznej inż. Piegutkowskie- 
— (o) Sprawa protestowania mu, stwierdzono, że inż. Piegutkow- 

weksli. 

czyniły starania, 
urzędy pocztowe otrzymały prawo 
protestowania weksli. Starania ich 
zostały uwieńczone pomyślnym re- 
zuliatem, a nawet generalna dyrekcja 
poczt i telegrafów miała w tej spra- 
wie wydać odpowiednie rozporzą- 
dzenie dla urzędów pocztowych. 
Obecnie jednak sprawa ta ulegnie 
zwłoce. Przed kilku dniami bowiem 
rejenci wysłali zbiorowy protest do 
Ministerstwa Sprawiedliwości, oświad- 
czając, iż nie godzą się na wprowa: 
dzenie tej inowacji Z tego względu 
realizacja protestu weksli przez urzę- 
dy pocztowe została odłożona. 

— (0) Sciąganie obrotowego, 
gruntowego i majątkowego po- 
datku. Wszystkie urzędy skarbowe 
otrzymały z Min. Skarbu instrukcję 
w prawie energicznego Ścigania 
podatku obrotowego, gruntowego i 
majątkowego. Niedotrzymanie termi- 
nów przepisanych pociągnie dla płat- 
ników podatków przewidziane usta- 
wowo kary, jak również i to, że 
opieszali płatnicy stracą wszelkie ulgi 
podatkowe. 

— (o) Termin deklaracyj o 
obroce przedłużony Min Skarbu 
przesłało w tych dniach do urzędów 
skarbowych zarządzenie, mocą które- 
go termiu składania deklaracyj o 
obrocie przedłużony został do dnia 
1 grudnia r. b. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
28 października 1926 r. 

Qewizy i waluty: 
Tranz. Spire. Kupno. 

Dolary "8,99 9,01 8,97 
Holandja 360,65 361,55 359,75 
Londyn 43.68 43,79 43,57 
Nowy-York 9.00 9.02 8.98 
Paryż 27,50 27,57 27,43 
Praga . 26,72 26,78 26,66 
Szwajcarja . 174, 174,43 173.57 
Wiedeń 127,27 127,59 126.96 
Włochy 38,75 38,84 38,84 
Belgja 25,15 25,40 25,69 
Stokholm 241,30 241.90 240,70 

Papiery wartościowe. 

Petyczka dolarowa 12,25 (w złotych 643,50 
° kolejowa 87,00 — 

5 pr. pożycz konw. 46.00 — 
pr. pożyczk, konw, — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 38,00 38,75 — 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Notowania w dniu 28 października r. b' 

Dolary St. Zjedn. — 9.005 
Funty szterlingów: — 43,68—43 —66 
Ruble złote:  4,80—4,79—4,80. 

  

NIKA 
Waka Kowieńska, gm. Trockiej, włas: 
ność Macieja Sumowa, 2) siedem 
spraw zatwierdzenia projektów scala- 
nia gruntów, 3) cztery sprawy za: 
t+ierdzenia układów dobrowolnych o 
likwidacji serwitutu pastwiskowego, 
4) pięć spraw o przymusowej likwi- 
dacji serwitutu pastwiskowego, 5) 
dwie sprawy rozszerzenia obszaru 
scaleniowego gruntów, 6) 10 spraw 
wdrożenia postępowania scaleniowe- 
go gruntów nadziałowych i nabytych 
w poszczególnych wsiach wojewódz- 
twa Wileńskiego. 

— (o) Frzesiedlenie mieszkań: 
ców. Władze administracyjne otrzy: 
mały nowe zarządzenie w Sprawie 
dokonywania przesiedleń, t. j. wy- 
kreślania z ksiąg stałej ludności jed: 
nej gminy i wpisywania do ksiąg 
stałej ludności drugiej gminy. W tym 
celu osoby zainteresowane mu szą 
uzyskać w starostwie, na którego 
teren pragną się przenieść, względn je 
przesiedlić, świadectwo, stwierdzając e 
że petent może być do ksiąg stałej 
ludności danej gminy wpisany. To 
świadectwo jest podstawą do uzy- 
skania w starostwie, na którego te- 
renie ma nastąpić wykreślenie, šwia- 
dectwa przesiedlenia, które jest dopiero 
podstawą do uzyskania w starostwie 
wpisania do ksiąg nowego miejsca 
osiedlenia. 

: MIEJSKA 

— (0) Nie wolno się bawić. 
Na podstawie obowiązujących prze: 
pisów nie wolno dnia 1 listopada, 

Jak wiadomo, przed kiiku 
a w tygodniami, celem ułatwienia obrotu 

wekslowego, organizacje gospodarcze 
by. poszczególne 

stał najkompletnieį na wysokości przywykł grając tylu śmiesznych pod- 
kreacji autorskiej Takim, właśnie ta- tatusiałych amantów lub szlagonėw 
kim powinien głupi Jakób być. Nie ż illo tempore ante bellum, Przydało 
trzeba nic ujmować i nie oglądać się by się więcej jeszcze—żółci i zgryźli- 
za niczem więcej. P. Malinowski jest wości. 
artystą myślącym i lotnym. Wystarczy P. Wołłejko gra nieszczęsnego 
jeden rys: jak mówipo raz pierwszy, szwagra szambelana w wielkim artyz- 
że szambelan jest jego ojcem. Ot, mem, Co za elastyczna uniżoność, 
tak, szybko, em passant (drugi by jaka skala lęku, jakie subtelne odcie» 
aktor „akcentował* na całą salę), nie niedobrowolnej cyganerji życio- 
wskazując tem, że dla niego jest to wej! Trochę za cicho mówi. Lecz 
rzecz zdecydowana, z którą się zżył, cała rola to przecie jeden, trwożliwy 
która już na nim wrażenia nie robi. szept—na palcach. Dobra i siostru- 
Inteligencja u aktora to bynajmniej nia w interpretecji p. Molskiej; miłą 
nie — wszystko; ale: dobra Ćwierć sprawia niespodziankę <zawsze inny» 
talentu. p. Piwiński (prezes); p. Jasińska do- 

Trzeci w tym trójkącie drama- rzuca szczypię rodzajowego humoru. 
tycznym, szambelan Karol, nie idzie Całe predstawienie należy do naj- 
wyłącznie w interpretacji dyr. Rych- lepiej w Teatrze Polskim opracowae 
łowskiego po linji najmniejszego nych i wyreżyserowanych. Idzie w 
oporu, tj. wahania się między wro- dobrem tempie, utrzymane jest w 

szlachetnym, poważnym tonie komed- 
istyczną i skłonnością do sadycznego jowym. 
toriurowania bliźniego a akcydental- _ Na premjerze nie było jednego 

szambelanie 

pisząc sztukę, że Hanię musi grać na naprawdę opanowała i pcha z zmiernie. 
ka będąca jednocześnie i ogrom: 

‹ 

+ 

jednej strony do kompletnego kapitu- Cz. Jankowski. 

„układu dobrowolnego o 

5 lnego miejsca. Słuchano z wielką 
Hani. P. Rychłowski zdaje się szukać uwagą. Oklasków rie szczędzono. 

przedewszystkiem P. Malanowicz-Niedzielską powitano następujące: 
ów. Podobała się nie- czenia okręgowej komisji 

będą rozpatrzone m. in. sprawy na- w dzień Wszystkich Świętych, urzą- 
stępujące: 1) dwie sprawy ze skarg dzać zabaw publicznych, bali i t. p, 
odwoławczych na orzeczenia komisji publicznych przedstawień teatralnych 
uwłaszczeniowej z tytułu długoletniej z wyjątkiem przedstawień i koncer- 
dzierżawy, 2) sprawa rewizji orzecze- tów © poważnej treści. 
nia Wileńsko-Oszmiańskiej powiato: _ — (t) Inspektor ministerjalny 
wej komisji ziemskiej w przedmiocie Zw. Komunalnych lustruje Ma- 
przejęcia na własność państwa mą- gistrat W dniu 28 b, m. przybył do 
jątku Antonowo, pow.' Oszmiańskie- Wilna inspektor ministerjalny związ- 
go, własiiość Aleksandry Kowrygi- ków komunalnych p. Czerwiński. 
nowej, 3) cztery sprawy zatwierdze- Pan inspektor zapoznał się z aktual- 
nia projektów scalenia gruntów na- nemi sprawami w wydziale samorzą: 
dzisłowych, 4) sprawa zatwierdzenia dowym urzędu wojewódzkiego, po- 

3 < likwidacji czem z kierownikiem  oddzialu miej- 
serwitutu pastwiskowego, obciążają skiego p. Dzenajewiczem udał się 
jącego majątek  Bołbutowo, pow. do Magistratu m. Wilna celem do- 
Oszmiańskiego, własność Bronisława konania tam lustracji. 
i Aleksandra Żebrowskich na rzecz — (o) Sprawa interpelacji 
wsi Sielec, 5) sprawa umorzenia po- radnego p. Studnickiego w przed: 
stępowania likwidacji serwitutu, ob- miocie nabycia dla elektrowni 
ciążającego rzekomo majątek Gu- miejskiej przetwornicy: Dnia 
dełki, powiatu Wileńsko-Trockiego, 27 peździernika odbyło się posiedze: 
własność Witolda Wagnera, na rzecz nie miejskiej Komisji rewizyjnej w 
wsi Skubiaty, 6) sprawy wdrożenia sprawie interpelacji radnego p. Stud- 
postępowania scaleniowego i t. d.  nickiego w przedmiocie nabycia dla 

Porządek dzienay dnia drugiego elektrowni miejskiej przetwornicy i 
posiedzenia zawiera m. in. sprawy ewaporatora. Był obecny zaproszony 

'1) sprawa rewizji orze- w charakterze rzeczoznawcy inż. Że- 
) _ ziemskiej rański z dyrekcji kolejowej. 

w Wilnie w  przedmięcie przejęcia Po dłuższej dyskusji nad interpe- 
na rzecz państwa gruntów we wsi lacją, która stawiała zarzuty szefowi 

ski nie działał samowolnie, ale zgod- 
nie z uchwałami komisji technicznej, 
która w razie uznania szkody ze zbyt 
późnego nabycia przetwornicy, tu- 
dzież szkody z przępiacenia za ewa: 
porator była by nie mniej odpowie: 
dzialna za to od szefa sekcji tech- 
nicznej. 

Stojąc na tym gruncie, Komisja 
rewizyjna uznała, że odpowieź Ma- 
gistratu na interpelację radnego Stud- 
nickiego obala wszystkie zarzuty, 
jakie się zawierały w tej interpelacji. 

Komisja rewizyjna, zgodnie х о- 
trzymanym mandaiem, szreferuje swoją 
opinię radzie miejskiej na jej najbliż. 
szem posiedzeniu. 

(x) Magistrat dopomaga 
przy wzniesieniu pomnika ś. p. 
Montwiłła. W związku z wzniesie- 
niem pomnika š. p. Józefa Montwiłła, 
który niebawem stanie w ogrodzie 
przy „Lutni*, Magistrat m. Wilna na 
wczorajszem swem posiedzeniu u- 
chwalił udzielić bezpłatnych środków 
lokomocji na przewiezienie kolumny 
pod pomnik, która się obecnie znaj: 
duje w ogrodzie im. J. Montwilla, 
przy ul. Witebskiej 21. 

Pozatem Magistrat udzieli rów- 
nież bezpłatnie cementu i t. p. nie- 
zbędnych przy budowie wspomnia- 
nego pomnika. 

— (x) Statua św. Franciszka 
z Assyżu. Jak się dowiaduiemy O.O. 
Franciszkanie w Wilnie zamierzają w 
najbliższym czasie wystawić przy ko- 
ścjele po Franciszkańskim statuę Św. 
Franciszka z Assyżu. 

— (x) Udział v. prezyd. w uro: 
czystościach podniesienia ban- 
dery na monitorach O.RP Kra: 
ków i Wilno. Wice prezydent m. 
Wilna p. Łokuciewski wyjechał w 
dniu wczorajszym na kilkudniowy 
pobyt do Warszawy, w celu wzięcia 
udziału w posiedzeniu głównej Rady 
Kolejowej, które się odbędzie w dniu 
dzisiejszym w Ministerstwie Komu: 
nikacji. Następnie w niedzielę dnia 
31 b.m. v.-prezydent p. Łokuciewski 
wezmie udział w uroczystościach pod- 
niesienia bandery na monitorach O, 
R. P. Kraków i Wilno. Uroczystości 
te odbędą się na Wiśle, koło mostu 
Kierbedzia. 

— (0) Obowiązki dozorców 
domowych. Jak się dowiadujemy, 
w najbliższym czasie władze admini- 
stracyjne ogłoszą rozporządzenie w 
sprawie dozorców domowych, nakła- 
dające na nich obowiązki ścisłego 
nadzoru nad bezpieczeństwem domu, 
jako też mienia lokatorów. Za zaniedba- 
nie swych obowiązków dozorcy do: 
mowi karani będą aresztem z za- 
mianą na odpowiedniej wysokości 
grzywnę. 

SZKOLNA. 
— (t) Petycja ludności pow. 

Swięciańskiego w sprawie szkół 
litewskich. Kilkanaście wsi w po- 
wiecie Święciańskim zwróciło się za 
pośrednictwem Tymczasowego Komi: 
tetu litewskiego w Wilnie do władz 
szkolnych w sprawie zamkniętych 
przez Święciańskiego Inspektora szkol- 
„nego szkół litewskiego towarzyst- 
wa «Rytas>, 

Podanie te wskazuje na koniecz- 
ność zorganizowania państwowych 
szkół powszechnych z językiem li. 
tewskim wykładowym. 

W razie gdyby władze szkolne 
nie mogły przeprowadzić utworzenia 
tych szkół, petenci proszą zezwolenia 
na wykładanie poprzednio zdyskwa- 
lifikowanym przez władze szkolne 
nauczycielom. 

WOJSKOWA 
— (w) Rejestracja rocznika 

1906. jak się dowiadujemy, poborowi 
rocznika 1906, którzy ;dotychczas nie 
zarejestrowali się w Magistracie, lub 
w odnośnej gminie na powiecie, win- 
ni to uczynić najpóźniej do dnia 1-go 
grudnia b. r. W. razie choroby lub 
innego nieszczęśliwego wypadku po- 
mienieni winni to uczynić przez oso- 
by trzecie do tego upoważnione. 

Przepis powyższy stosuje się rów- 
nież do osób r. 1906 zamieszkują- 
cych lub pochodzących z Wilna a 
przebywających obecnie zagranicą. 
W razie nie wypełnienia tego obo: 
wiązku osoby te zostaną ukarane w 
drodze administracyjnej w myśl art, 
87 Ustawy o powszechnym obo- 
wiązku służby wojskowej grzywną 
lub aresztem. 

— (o) Poświadczenia pobo: 
rowe. Z powodu częstych niedo- 
kładności, władze odnośne przypo: 
minają gminom i magistratom, by 
przy wydawaniu poborowym po- 
świadczeń, że są jedynymi żywiciela- 
mi, kierowali się rzeczowetni dowo- 
dami, a nie chęcią okazania «pomo- 
cy» dla poborowych. 

— (t) Poświęcenia kaplicy gar: 
nizonowej dokona JE. ks arcy- 
biskup Jałbrzykowski. W myśl 
rozkazu DOWar. Wilno na uro: 
czystość poświęcenia prowizorycznej 
kaplicy garnizonowej, którą dokona 
JE. ks. arcybiskup Jaibrzykowski, 
stawią się delegacje _ wszystkich 
pułków garnizonu wileńskiego. W 
skład delegacji wejdzie po dwóch 
oficerów i trzech szeregowych. 

— (t) Uroczystości wojskowe 
w dniu zmarłych. Dowódca obsza- 
ru warownęgo wydał rozkaz regulu- 
jący program wojskowych uroczysto- 
ści żałobnych w dniu 1 i 2 listo- 
pada. 

W dniu 1 listopada o godz. 16-ej 
w kościele szpitalnym na Antokolu 
odprawione zostanie nabożeństwo 
żałobne za dusze poległych żołnierzy



Zbrojny napad na pociąg. 
Onegdaj na torze kolejowym na 

trzecim kilometrze od Wilna na bie- 
gnący pociag Nr. 1745 dokonano 
„zbrojnego” napadu. 

Całe szczęście, że napasinik „u- 
brojony* był tyko w duży kamień, 
dyż inaczej sprawa mogłaby przyjąć 

Kto dziś ma stawić się 
„kowej. 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Rudnickiej Nr 13 (Jatkowa 6), 15 (Jatkowa 
18), 17, 19, 21, 23 i 25 (Szpitalaa 20), Szpl« 
taineį Nr 18 (Jatkowa 12). 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Konduktorskiej Nr 20, 20.b, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, Rakowej Nr 5, 7, 9, Brackiej Nr 5, 
7, 9 i 11, Horodelskiej Nr 23 > 
25 i 27, Poleskiej Nr 34 (czyli Konduktor- 
ska) i 40. 

Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic 
Tatarskiej Nr 1, 3, 5, 7, 9 (róg Dobroczyn= 
nego) 15, 17, zauł. Dobroczynnego Nr 6, 
Ludwisarskiej Nr 4, 6 i 8. 

poczem uformowany zostanie pochód 
na cmentarz wojskowy. 

W nabożeństwie i pochodzie weź- 
mie udział 6 p. p. legjonowej w peł- 
nym składzie z orkiestrą. 3 

W dniu 2-go podobne nabożeń- 
stwo odbędą się naraz w dwóch ko 
ściołach, 

Nabożeństwa w kościele św. Jana 
wysłuchają: 1 i 5 pułk piechoty le- 
gjonowej, 23 p. uł i 3 D. A. K; do 
kościoła szpitalnego na Antokolu 
przybędą: 3 p. Sap. 1 p.a.p. i3 pa. c. 

Po nabożeństwie w kościele św. 
Jana pochód ruszy na cmentarz Ros- 
Sa, gdzie zostaną wmurowane tablice 
pamiątkowe na grobach poległych w 
1919—20 roku. 

Z kościoła na Antokolu podobny 
pochód uda się na cmentarz woj- 
skowy. Rozkaz przewiduje, że pułki 
stawią się bez broni, natomiast z 
możliwie nsjwiększą liczbą cficerów 

UNIWERSYTECKA 

— (x) Otwarcie prosektorjum 
US.B, Według informacyj otrzyma- 
nych z kół miarodajnych onegdaj 
miało się odbyć w U. S.B. posiedze- 
nie Rady Wydziałowej, w celu omó- 
wienia sprawy dostarczania trupów 
do prosektorium przez studentów 
żydów. Rozpatrzono również uchwa- 
łę studentów żydów, powziętą na 
ostatnim wiecu, która wyraża opinję, 
że trupy do prosektorjum powinne 
być dostarczane przez U. S. B. jak i 
wsSzystkie inne narzędzia techniczne, 
nie zaś przez studentów. 

W kcńcu Rada Wydziałowa za- 
. mierza zwrócić się do wszystkich 
żydowskich instylucyj społecznych o 
dostarczanie trupów żydów do pro: 
sektorjum, 

: ж AKADEMICKA, 
KS 

— Z życia akademickiego. W 
dniu 22 b. m, odbyło się ogólne że- 
branie medyków — żydów U. S. B. 
w Wilnie, poświęcone sprawie zwłok, 
na którem przyjęto następującą u- 
chwałę: 

Ogólne zebranie studentów — me* 
dyków Żydów U.S, B, piętnując 
akcję studentów — medyków chrze-* 
ścijan, w sprawie dostarczania zwłok 
do prosektorium, jako niewchodzącą 
w zakres ich kompetencji, zwraca się 
z piośbą do Wielmożnego Pana 
Dziekana o łaskawe wydanie odpo* 
wiednich w tej sprawie zarządzeń. 

Jednocześnie Ogólne Zebranie za- 
znacza, że społeczeństwo żydowskie 
w osobie przedstawicieli gminy i za- 
ržądzających szpilalami nie ma nic 
przeciwko dostarczaniu zwłok bez- 
domnych Żydów do prosektorjum. 

— Wystawa studentów ma. 
larzy i rseźbiarzy w Wileńskim 
Domu Sztuki Mickiewicza 23, otwar: 
ia codziennie od dn. 31.X do 14XI 
od g. 10 rano do zmroku. 

Wejście 50 gr. młodzież i dzieci 
20 gr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z T-wa muzycznego «Lut- 
nia». Wobec tego, że nadzwyczajne. 
walne zebranie członków Twa „Lut- 
nia*, wyznaczone na dzień 16 bm. 
nie doszło do skutku z powodu 
przybycia na zebranie niedostatecznej 
ilości członków—na niedzicię 31 bm. 
o godz. 6 wiecz. wyznaczone zostało 
w myśl art. 22 stat. T-wa powtórne 
zebranie (Mickiewicza 6, sala prób), 
które będzie prawomocne bez wzglę- 
du na ilość zebranych członków. Na 
porządku dziennym sprawa zmiany 
niektórych artykułów statutu, 

      

Jak Pan Bóg stworzył 
redaktora. 

Bajka japońska. 

Pan Bóg, stworzywszy ludzi, po- 
myślał sobie, że byłoby bardzo do" 
brze, gdyby każdy z nich własną 
pracą zarabiał na życie i nie był cię: 
żarem dla drugich. : 

Nie zwlekając, rozkaza więc ar- 
chaniołom, aby niezwłocznie zwołali 
wszystkich ludzi przed tron niebieski. 

Skoro się zebrali zaciekawieni 
bardzo nagłością wezwania, polecił 
Pan Bóg przynieść z” archiwum nie- 
bieskiego wielki wór, zawierający 
wszelkie zawody, rzemiosła i zajęcia, 
które począł rozdzielać pomiędzy 
zgromadzonych, i w ten sposób je- 
den został krawcem, drugi stolarzem, 

Wydawca Stanislaw Mackiewicz — Redsktor w/z Czestaw Karwowski 

SŁO W.) 

małżeńskie. Nagle — niespodziewany 
zwrol: młoda panna uprzykrzyła sobie 
narzeczonego! Dlaczego?—nie wiemy. 
Faktem jest, że stosunki pomiędzy 
młodemi z serdecznych- stały się 
nagle naciągnięte i przykre, co dopro- 
wadziło do epilogu zakończonego 
strzałem. Oto w dniu wczorajszym 
wynikła sprzeczka. Panna Stanisława 
kategorycznie odmówiła oddania swej 
ręki Stankiewiczowi, Po krótkiej wy- 
mianie zdań, zawiedziony narzeczony 
wyjął rewolwer i strzelił do panny. 
Kula na szczęście trafiia w rękę. Ofiarę 
szaleńca vdwiozło pogotowie ratun: 
kowe. 

— Pożar 8 stodół. W nocy na 27 b. 
m. we wsi Jurkowszczyzna gm. Paratją- 
nowskiej spaliło się 8 stodół ze zbożem 1 
sianem na szkodę Franc szka Koroszcžyka, 
Bazylego Sieclckiego, Józefa Sobolewskiego, 
Józefa Choroszczyka i Franciszka Walcze: 
Sszonka. Straty wynoszą 28.000 zł. Pożar 

R: prawdopodobnie wskutek podpa- 
enia, 

— Napad rabunkowy. Dn. 26 b. m. 
o g. 20 m, 30 na drodze Nowodruck—Szar- 
kowszczyzna około wsi Pantiłowszczyzna 
pow. Postawskiego trzech osobn.ków doko- 
nało napadu rabunkowego na mieszk. miast. 
Szarkowszczyzna lzaaka Mendela, któremu 
zrabowano 1206 dol. rów, 170 rb. ros. w zło- 
cie oraz 3840 zł. Е 

— Kradzież roweru. Mikołajowi Kru» 
kowskiemu (Kalwaryjska 68) skradziono ro- 
wer, pozostawiony przed domem Nr 24 
przy ul. Wielkiej. 

SPORT. 
— Zawody lekkoatletyczne. Wileński 

Okręgowy Związek LekkorAtletyczny podaje 
do ogólnej wiadomości, że w niedzielę t.j 
dnia 30.X 1926 r. o godz, 10 m, 30 na 
boisku sportowem 6 p. p. Leg. odbędą się 
ostateczne próby lekko atletyczne w roku 
bieżącym o «Odznakę P. Z. L. A.» 

rzypominamy, że o odznakę mogą się 
ubiegać zawodnicy stowarzyszeni jak rów- 
nież i nfestowarzyszeni. . 

znacznie poważniejsze rozmiary. 
Niewykryty dotąd Dawid trafił w 

szybę, raniąc nieszkodliwie dwóch 
pasażerów. Śledztwo prowadzone w 
tej sprawie poskromi zapewne wojo- 
+ zapędy nowoczesnego Dawi- 

a. 

do komisji przemeldun- 

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Bołtupskiej od Nr 4 do 14 włącznie i Lwow: 
sklej od Nr 12 do 30 włącznie i Nr 40, 
Wiłkomierskiej cd Nr 63 do 83 włącznie. 

Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Ponarskiej Nr 55—73 włącznie i Nr 56, zauł. 
Murarskiego Nr 1 do 15 i 16, Nowogrodz- 
kiej od Nr 120 aż do rzeźni włącznie, Dy- 
naburskiej Nr 37 i 49, Wilczej Łapy — cała, 
włącznie szpital kolejowy, Kurlandzkiej—ca- 
ła, Jęczmiennej—cała, Smoinej—cała. 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Filareckiej Nr od 28 do 40 włącznie, lewa 
strona od Nr 60 co lasu państwowego—ca: 
łe wzgórze, t 

— Wieczór twórczości Czesła. 
wa Jankowskiego. Zapowiedziany 
na niedzielę 31 b. m. w Reducie wie- 
czór ooświęcony twórczości Czesła- 
wa Jankowskiego zbudził niezwykłe 
zainteresowanie, ponieważ stanowić 
będzie inaugurację cyklu „Wieczorów 
Literzekich”-a program wieczoru zo- 
stał ułożony z myślą zobrazowania 
wszechstronnej twórczości Jankow- 
skiego, odzneczającej się humorem, 
temperamentem i niepospolitą żywoś. 
cią. W ten sposób program obejmie 
jego błyskotliwe wiersze, dowcipne, 
peine kolorytu lokalnego „Przechadz- 
ki po Wilnie", żartobliwe" poematy, 
liryki miłosne i t. p. Udział dyr. Ju- 
liusza Osterwy i znakomitej artystki 
p. Wandy Heindrychówny zapewnia 
wysóki poziom artystyczny tej im. 
prezy. 

Bilety są już do nabycia w księ- 
garni Stowarzyszenia Nauczycielstwa 
Polskiego. i " 

Zaznaczyć należy, iż sala teatru 
będzie odpowiednio ogrzana. <skultury ciała». 

RÓŻNE. . Pod tym też tytułem, «Kultura ciała» 
: obiega świat cały film ucząc i krytykując 

o 2 (o) Emigracja do Palestyny, inni dwie blisk odziny siedząć w Ž > A rzez dw. o E > asie pah otrzymały Za- kinie «Poloni», gdzie film ten jest obecnie 
wiadomienie, lo dnia 30 listopada wyświetlany uczy się widz jak postępować 

rb. będzie mogło wyjechać jeszcze należy i jakiemi drogami dążyć należy aby 
kilkaset robotników żydowskich do PZ ap w duchu staro 

z z ytnyci reków lu zymian. AŻ: me awe na wyjazd Widzimy więc wszelkie odmiany spor- 
ga otrzymać mężczyzni, mający tów, przeciwstawione dziś ćwiczeniom fizy- 

mniej niż 35 lat, cznym w starożytności, system gimnastyki 
— (w) Nowe pismo žydow- BI kia R kata 

: у szkół gimnastycznych dla niedorozwini 
a: e » czorajszy m 28 b. m. 1 popisy taneczne szkół tańca plastycznego. 

azał się Nr. nowego pisma ży- Zachwyca nas Karsawina swoim tańcem, 
dowskiego p. t. „Frajer Gedank* or- jak też krzepki 72 letni lekkoatleta Anglik. 
ganu „Demokratisch-Volkische par- A jednocześnie obok kwitnących zdro- 
tei", związku żydowskiego dernokra: wiem ludzi dbających o swoje ciało ujżysz 
tyczno-ludowego. Założycielami tego 
pisma między innemi są znani na te- 
renie Wilna działacze żydowscy dr. 
Szabad, Czetnikow i Norberg. 

czytelniku i żałośnie wynędzniałego czło" 

TEATR i MUZYKA, 

wieka dzisiejszego, który z powodu niesprzy: 
jającyeh warunków życiowych nie może 
poświęcić czasu na cielesne udoskonalenie 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
ostatnia nowość repertuaru, sztuka Т. В1 
nera «<Olupi Jakób» z M. Malanowicz-Nie- 

się. T. 

NANKNNNUNANUKNUNNKNABZZNANUK 

dzielską w roli Han. Sztusa ta na premje- 
rze wywarła głębokie wrażenie i była go- 

Ze świata. 

rąco oklaskiwana, - 

— Grób Kleopatry. W Le Matin 
z dnia 25 go bm. plsze Myriam Harry: 
Co lat dwanaście lub piętnaście chadza 

— Popołudniówka szkolna. Jutro w po Paryżu wieść, że tu Kleopatra jest 
sobotę o g. 5 pp. specjalnie dla uczącej się pochowana. 
młodzieży— «Damy i huzary» — Al. Fredry, _ Pogłoska podnieca epiptologów, lub ‚ — Popołudniówka niedzielna. W też powoduje ich wzruszenie” ramio: 
niedzielę o g. 4:ej pp. grana będzie kroto- nami. 
chwila W, Rapackiego <Papa się żeni». Ć je t tó , — Występy Kazimiery Niewiarow- zaruje to poetów, napawa rozko: 
skiej w Teatrze «<Redutz». Znakomita pri. szą wszystkich, którym boska cza- 
A AA waż ze rownica dziąła na Serce i zmysły 

atym zespolem s 1 W f i 

Teairze "Radia =w śobofę majbiitich, . nie: i w O CAGH bywa natchnieniem 
dzielę i poniedziałek. Wystawioną zostanie mimo śmierci i tylu wieków ubiegiych 
ostatnia nowość sezonu barwna i melodyj- do odwiecznych marzeń o miłości. 
ną operetka W, Kollo «Lady Chic» z K 
Niewiarowską w roll tytułowej, Obsadę 
tworzą wybitniejsze siły zespołu: Czerniaw- 
ska, Horski, Malinowski, Szarkowski, Sta- 
szyński, Łaszczyk, Sulima i inni. Orkiestra 
pod dyrekcją Piotra Siroty, Dekoracje kota- 
rowe SE art, mal, Galewskiego, 

akcie Il—im cały zespół wykona 
efektowną piosenkę Jullcza «Serca». Reży: 
serję prowadzi B, Fiorski. Zapowiedź wy- 
stępów K. Niewiarowskiej wywołała żywe 

zainteresowanie, : 
Bilety do nabycia w biurze podróży 

«Orbis» Mickiewicza 11. 

WYPADKU i KRADZIEŻE, 

— Krwawa sprzeczka narze- 
czonych. Dn. 28, mniejwięcej około 
godz. 5 pop. w mieszkaniu Szyło: 
sowej, przy ul. Pohulance 10, roze. 
grała się scena pomiędzy... narzeczo- 
nemi, scena zakończona  niespodzie 
wanie strzałem rewolwerowym. Dwu: 
dziestoletnia Stanisława, zaręczyła się 
z niejakim p. Stankiewiczem. Wszyst- 
ko' narazie składało się po myśli szechniony kiedyś przez tych, którzy 
obojga narzeczonych i Stankiewicz, w r. 1871, przytomni byli przy taj: 
często bywał u swej przyszłej żony nym pogrzebie trzech rozkładającyc 
i układał sobie już dalsze pożycie się mumii? 

Kino—o sporcie i kulturze ciała. 
Jedną z największych polskich wytwórni 

filmowych przy poparciu ster rozumiejących 
konieczność SIS uwagi społeczeństwa 
na to, że kształtowanie i pielęgnacja ciała 
ludzkiego potęgują samopoczucie człowieka 
oraz, że ówiczenia fizyczne dodatnio wpły: 
wają i na rozwój duchowy, przystąpiła do 
zrealizowania filmu poświęconego sprawie 

Kleopatra spoczywa na ziemi fran- 
cuskiej! Ostatnia z epoki złotej Farao- 
nów pochowana w Paryżu! 

Ale gdzie? gdzie? 
F? Poprostu w samym środku ru- 
chliwej dzielnicy i mocno handlowej, 
w ślicznym a' nauce poświęconym 
ogrodzie, rozciągającym się pomiędzy 
miłym domem a ulicą pełną lekkich 
obyczajów, to jest, domyśliliście się 
już zapewne, w małym ogródku 
Bibljoteki Narodowej, pomiędzy wspa- 
niałą Galerie Mazarine (którą niedaw- 
no p. Marceli Romain odnowił), sta: 
rym domem Tue-Boeuf, a czarnym 
parkanem rue Viyienne. 

Jeśli jednak Kleopatrę pochowano 
w Paryżu, poco szukać jej gdziein- 
dziejj poco  rozkopywać nanowo 
grobowce w Aleksandrji, zamiast od- 
kopać mumję czarującą? 

stą legendę, halas poetycki, rozpow- 

trzeci szewcem, czwarty aptekarzem, się ministrem; kto lubił spać, został 
iany znów lekarzem lub kupcem i td. stróżem a kto był wygadany — kup- 
Nie żapomniał Pan Bóg też na wróż- cem; kto był gburowaty — stał się 
biarki, akuszerki, tancerki, artystki i żandarmem; kto kochał się w słody- 
inne płci pięknej istotki, stworzone czach—cukiernikiem; kto. lubiał wiele 
dla osłody — niekiedy dla zatrucia— obiecywać a mało dotrzymywać — 
znojnego życia mężczyzny na tym stał się posłem; kto zamiłowany był 
łez padole. . w podwyżkach — został właścicielem 

Pan Bóg w nieskończonej swej kamienicy a kto chętnie w głodówce 
mądrości uczynił tak, że wszyscy się trenował—urzędnikiem; kto kochał 
byli zadowoleni i wszystko odbyło się w dziewczynkach — stał się arty- 
się z największa sprawiedliwością. stą-malarzem, kto zaś zwinnie władał 

Kto miał obrotny język i piękną piórem — został literatem i t.d. 
wymowę, został adwokatem; kto od: W ten otó sposób czynił i roz- 
znaczał się odwagą, został żołnierzem; dzielał swoje dary Twórca, dopóki 
kto umiał szybko uciekać — kasjerem; nie wypróżnił się cały worek. Nie 
kto cenił nad wszystko sprawiedli- zapomniał też o tych, którzy pokuto: 
wość—sędzią; kto lubił trąbić — ka- wać mieli za wiele grzechów i zro- 
pelmistrzem; kto był uprzejmym a bił ich nauczycielami, telefonistkami, 
zarazem powaźnymzostał radcą, a szwaczkami lub poetami, 
kto grzeszył śŚlamazarnością — stał Po ukończeniu całego podziału 

Miejski Kitematoraf 
KULTURALNO-O Ś WIATOWY 
SALA MIEJSKA (ai, Ostrobramska 5) | 

Dziś będzie wyświetlany 

„LOT NAOKOL 

Nr 253 (1263) 

film: serja 1, 

O ŚWIATA* 
dramat w 8 akt. ilustrujący ot kobiety naokoło świata w 13 dni na aeropianie. 

W rolach głównych ELLEN RICHTER i R. SZYNCEL. 
Orkiestra pod dyre cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
€BNA BILETÓW Parter — 50 gr., Amfiteatr i balkon — 25 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzieję I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz, 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w zoboty o godz. 4-tej i inne dnie o godz. 5-tej. 
ANONS, Od 3 XI wyświetiany będzie <EUGENJUSZ ONIEGIN» film-opera z udziałem wybitnych sił operowych. 

  

РАРАСЕ ЧАИ 
Zatwierdzone przez M. S. W. 

Biuro Reklamowe 
STEFANA GRABOWSKIEGO w Wilnie. 

ul. Garbarska Nr 1. (1-sze piętro). Telefon 82. 

E Przyjmuje ogłoszenia do 

i zamiejscowych 

NA WARUNKACH BARDZO DOGODNYCH. 

  

WOJSKOWE 

ZjednoczenieSpožywcze 
SPÓŁDZIELNIA z ogr. od, 

w Warszawie. 

ODDZIAŁ w WILNIE, 
ul. Mickiewicza 13. 

Działy: spożywczo-kolonjalny, 
perfumeryjny i wojskowy. 

Zaopatrzone w artykuły sezonowe 
Sprzedaż dla wszystkich. 

Dla członków RABAT. 

Hurt i detal, 
  

  

  

Drzewka owocowe: 
jabłonie, grusze, Śliwki, czereśnie 

wiśnie i t. p. poleca Zakład Ogrodniczy 

Ww. Ptekańczyk 
TARGOWA 25 t. | (Rossa — na 

przeciw kami: ero. mostu.)   
Sprzedam *1 erżawię 
majątek złem:: „cie Świę- 
ciański n, 12 с - lei. Ogółem 
ziemi około 40) w tem ziemi 
ornej i łąk około 200 ha, resztę sta: 
nowią pastwiska i zagajenia powo: 
jenne. Oferty zgłasząć: maj. Chodorki 

p. Nowojelnia. H. Kulikowski. 
  

LOKOMOBILĘ 
„RUSTON - HORNSBY* 

w.ruchu, stan doskonały 8 atmosfer 
16/20 Hip rok budowy 1913 sprzedam. 
Poczta, stacja Nowojelnia, 6 kilomet- 
rów maj. Chodorki woj. Nowo- 

i do WSZYSTKICH pism miejscowych 

    

* 

gródzkie. H. Kulikowski. 
  

Z pomiędzy tych świadków jeden 
tylko przy życiu pozostał, p. Mortreul, 
emerytowany sekretarż jeneralny  Bi- 
bljoteki Narodowej, 

Poszedłem go zobaczyć. 
Usłyszałem odpowiedź, że jedną 

mumję kobiecą przywieziono pomię 
dzy pakunkami Bonapartego i że 
Bonaparte spędził całą noc z pięknoś: 
cią zabalsbmowaną, pod namiotem, 
u stóp Piramid. Czy to on nazwał 
tę mumję, Kleopatra? Dlaczego i kie- 
dy rozwinięto ją z powicia nabalsa- 
mowanego? Mówiąc prawdę, nie 
wiele mnie to wbchodziło. Jak się 
ma lat 20 milszy jest romans od 
historji. Później przyszła wojna. Aby 
uchronić nasze zbiory od bomb 
pruskich, zanieśliśmy je do piwnic, 
a między nemi trzy mumje odsinię 
te. Wilgoć zaczęła je psuć, a skoro 
komuna opanowała Bibljotekę, Kie- 
opatra i jej towarzyszki wydzielały 
tak silną woń, że komendant gwardli 
narodowej kazał je zakopać 

I to wszystko. 
W. gruncie rzeczy niema żadnej 

pewności, ani za ani przeciw poby- 
towi Kleopatry pod żółtym trawni- 
kiem, blisko starego basenu, pokry- 
tego złocistemi liśćmi... 

— Tak, rzekł mi p. Roland Marcel, 
znakomity administrator  Bibljoteki 
Narodowej, tak, historja zbyt jest 
piękna, aby miała zaginąć. Wierzmy 
w nią, poniewąż żaden wywód nau- 
kowy temu się nie opiera. A teraz, 

Albo, czy też chodzi może o pu. nawet gdyby znaleziono autentyczną_ 
Klepatrę w Aleksandry, toby mi 
tamtej żal było., Zdawało mu się, 
że piękny czar legendy opuścił 
bibljotekę.„'A potem czy, czy można 
co pewnego wiedzieć o mumjach? 

chciał Pan Bóg odesłać już ludzi do 
domu, gdy oto z poża tronu niebies- 
kiego odezwał się głos żałosny: 

— A mnie, Panie, nie dasz żad- 
nego zajęcia lub zawodu? 

Stwórca się zastanowił głęboko. 
W rzeczy samej zapomniał on o 

człowieku, który przypadkiem, czy 
też umyślnie ukrył się za tronem, 
aby się przysłuchiwać a następnie 
krytykować. 

— Dobrze,—odrzekł Pan Bóg — 
ale podział jest już ukończony. Jak 
widzisz, worek jest już pusty, wszyst- 
kie zawody są już rozdane, dla cie: 
bie nic nie zostało. Cóż więc ja ci 
dam biedaku? 

Po krótkim namyśle zwrócił się 
jednak Pan Bóg do wszystkich ludzi 
i rzekł do nich: 

— Jako przykładne dzieci boże 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński 

śŚcią, poeci dali mu sporo 

3 
„SLOWA“ 

proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

ul. 

Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian 

Zawalna Nr 1, tel. 1—47. 

  

VTAT 

Baczność 
Dzień prania stał 

Zapraszamy Szanowną Publiczność 

  

I Szanowne Gosposie i Panie domu! 
s Ustały już wszelkie niedogodności 3 prania domowego! 

się przyjemnością! 
w celu przekonania się o tem na 

pokazy prania, mające się odbyć w następujących składach aptecznych i 
mydlarniach: 

Dnia 26 Października 1926 r. J. 
27 » » : 

Segal Wileńska 23. 

jkowicz 4 Ska Wielka 46. 
H. Dąbrowski Wileńska 18, 
B-.cia Kołdobscy Niemiecka 21. 

E. Kudrewicz Mickiewicza 26. 

Q. Winduszczański Niemiecka 3. 
Mickiewicza 42, 

Lt 
Sunlajt 

«< » э 

› B » > » » 
» 29 » оЕ » » 
> 30 > * » » 
> 2 Listopada » э > 
» 314 > > J. Pružan Mickiewicza 15. 
» 5 » » Andrze 
» 6 » » 

» 819 » 2 
210 » » J. Bielic Zamkowa 15, 
1 » > 

» 12 » »  L. Rajbman Wileńska 11. 
» 13 » » 
PZU > » S. Zatb 

gdzie będzie demonstrowane 
pranie mydłem w płatkach 

mydłem R i nso mydłem 
w proszku 9 w kawałkach 

i proszkiem 
do czyszczenia 

Przedstawiciel firmy LEVER BROTHERS: LIMITED 
+ Warszawa, ul. Moniuszki 11. 

° 

Vim. 
Anglia) L. Reid, 

Telefon 204—87 i 186—00. 
Do nabycia we wszystkich mydiarniach i składach aptecznych. 

TA 
09006464246966 60022 K05802960006 5174 

Obwieszczenie. 
Zarząd Więzienia w Wilnie m 

„Łukiszkach* poszukuje dostawy na 
110.000 kg. żyła, 40000 kg. fasoli, 
25.000 kg. grochu polnego, 10.000 
kg. kaszy jęczmiennej, 20.000 kg. ka- 
Szy perłowej, 8000 kg. kaszy gry- 
czanej, 6000 kg. kaszy jaglanej, 5.000 
kg. ryżu i 5.000 kg. słoniny, 

    

ANUNARZANAREZURENNNNNANAZEZE 

4 Na zakończenie sezonu 
ф budowlanego 
16 poleca po cenach własnego kosztu 
4$ wszelkie artykuły budowlane, 
4 oraz po cenach sciśle fabrycznych — 

Okucie budowlane, przybory piecowe, 
piecyki ogrzewalne od 9 zł, za sztukę 

i DOM HANDLOWY 

4 
095 

Jėzef Jhnatowicz i S-ka 
Wilno, Zawalna 7. 

63003606060503GGUDIEUUETTYNARE 

  

Wyżej wymienione produkty win- 
ny być pierwszej jakości z dostawą 
loco więzienie, Należność regulowaną 
będzie w miarę przekazywania kre- 
dytów. Oferty należy składać na imię 
Zerządu więzienia w Wilnie na „ŁU 
KISZKACH* do dnia 9—XI. 1926 r. 

.1400000029000492658000400000000000 

   034400006 05005800%: 
OBWIESZCZENIE, 
Komornik Sądowy przy Sądzie 

  

    

DozTOR | Dr. 6, Wolistia 
D, ZELDOWICZ [ae kernas mt 
E S Wileūska, 7. 

N OPEC. 2% SKÓRNE ннн mra нн 

od 10-1, od 5-8 w. 

BETA Daję korepetycję, 

ia A KoBiECE, wene. | ((ONCUSKIE9O 
RYCZNE i chor. liczę niedrogo. 
DRÓG MOCZ, | Dowiedzieć się 9—11 

prz. 12—5 rano i 2—4 po połudnu-g- 

ul.Mickiewicza 24 | Mickiewicza 42, m, 112 
tel. 277. Ь 
  Okregowym w Wilnie na pow. Dziś 

nienski Antoni Rodziszewski w Glę- 
bokiem zgodnie z art. 1030 U. P. C. 
ogłasza iż w dniu 8 listopada 1926r. W; Smiałowska 

Miorach przy przyjmuje od godz. 9 ci : 
; : 7 > е jmuje od godz. 9 cielka, poszukuje Z4; 

Urzędzie gminy Miorskiej odbędzie do 19. Mickiewicza a : 
© godz. 10 rano w m, 

się sprzedaż z licytacji publicznej 
ruchomości składającej się z 100 pu- 
dów żyta, 100 pudów owsa i jedne- 
go konia należące do dłużnika Ma- 
rjana Szalkiewicza, oszacowanego na 
sumę 600 zł. na zaspokojenie preten- 
sji Henryka Dusiackiego — Rudomi: 
ny w sumie zł. 700 oraz kosztów i 
zaległych proc. 

(—) Rodziszewski. 

Komornik Sądowy. 

m. 17 (róg Mostowej) 

w. Zdr. Nr. 31, . 
utynowana pra: 
cowniczka biuro” 
wa, b. nauczy” 

Akuszerka 

jęcia biurowego, 
względnie posady 

nauczycielki. Posfad: 
muzykę i rysunki ora: 
znajomość języka ira! 

POKOJE do cuskiego. Zgadza st 
wynajęcia. na wyjazd. Wilno, 
Śniadeckich Nr 3 ME 

m. 19, 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 
  

od 10—11, 3—5 g. 

hłopak lat 18 
otrzebny natych- т ukofiezoną 
miast samodzielny szkołą powsze 
pomocnik notarju: poszukuje jakiejkol“ 
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JukUNIe dziki głos 
a usuwa radykalnie Zakł, 

czn. dla Wszelkich zboczeńi mowy 

S. Żyłkiewicja, 
Warszawa, Chłodna 22. 

Prospekty bezpłatnie w kanc. od 4-5 pp. 

    

musicie się złożyć dla tego człowieka 
na zawód, inaczej bowiem zrobi się 
skandal. 

Ludziska szemrali wprawdzie, ale 
nie myśleli opierać się woli Pana. 
Każdy jednak — jak się to zwykle 
dzieje, gdy ofiarowujemy coś pod 
przymusem — postanowił w "sercu 
swojem oddać najgorszą część swego 
zawodu. 

A więc adwokat oddał mu część 
swej wymowy i sporą część krętact- 
wa, artysta swe pragnienia, żołnierz 
zuchwałość, urzędnik połowę _swej 
biedy, wszyscy Uczeni potrosze ze 
swej wiedzy, dworacy podzielili się 
z nim swoją układnością i uprzejmo- 

ze swej 
fantazji i zapału, wróżbici dali mu 
troszkę swej zdolności przepowiada: 
nia, kupcy zaś część manji zachwala- 

miesięcznie. Przyjęcie 
uzależniam od wyniku Adm. 
próbnej pracy przez <J. A.» 
tydzień, — Nowogró* 
dek Notarjusz 

  

pięćdziesiąt złotych poważne referencje 
ask. zaofiarowanie du 

<Słowa» dl 

Tarnecki. 
korepetycji: 

UPUJĘ używane Dd 

S a udžiel 

specjalność .po 
materace  wło- ski, historja i materią 
siane lub włos tyka. Adres; 
osobno. Bankowa 1 m. 13. 

Wileńska 8 m. 6. 

nia i td. 
Wyobrazić sobie można, jaki 

sztet wytworzył się z tych  cząsti 
wych ofiar! 

— I cóż ty, biedaku, poczniesą 
temi skrawkami? — ze smutkiem 
pytał Stwórca obdarowanego czł 
wieka. _ 

— Dam sobie radę—odrzęki ofi 
darowany z ironicznym  uśmiechef: 
na ustach.—Zostanę redaktorem, alg 
się odwdzięczyć swym dobroczyńco 
za ich szczodrość!.. 

Z tego płynie nauka, że je 
dzisiaj nieraz ludziom przychodzi 
rzekać na redaktorów, to niec! 
uświadomią sobie tę prawdę życio% 
że sami są tego główną przyczynźj * 

Drakarnia „Wydawnictwo Wileśskie" Kwaszelns523 

Rolnicy! | 
którzy mają na sprzedaż 

kartoile


