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Paryž, 3 listopada, 

Opinja polska — a także czeska, 
rumuńska i jugosłowiańska—ma du- 
ży dług wdzięczności do spłacenia 
p, Henrykowi de Jouvenei'owi, sena- 
torowi i b. wysokiemu komisarzowi 
w Syrji. Polityk ten, w pierwszej po- 
łowie października, rzucił na łamach 
Matin'a i tygodnika Europe Nouvelle 
myśl bardzo prostą i całkowicie słusz= 
ną; niema mowy o pojednaniu fran- 
cusko niemieckiem bez wciągnięcia w 
nie nowopowstałych lub dzięki wojnie 
zjednoczonych państw Europy środ- 
kowej, oraz bez ltalji, jeszcze 24 paź- 
dziernika pisał w Mafin'ie: „Porozu- 
mienie francusko-niemieckie może być 
tylko porozumieniem w sprawie 
Wschodu europejskiego, określeniem 

wspólnej polityki na Bałkanach i wo= 
bec Rosji..* Zawsze i z mocą p. de 
Jouvenel podkreślał, że Niemcy przed- 
tem muszą zaniechać swych  zamia- 
rów co do rewizji granic Polski, 
oraz zrezygnować z AnschluSs'u. 

Kampanja z. de Jouvenel'a wydała 
"owoce. Prasa niemiecka odpowiedziała 
na nią sykiem i protestami. Jakto, 
wołał socjalistyczny Vorwaerts, czy 
traktat arbitrażowy niemiecko-polski 
w Locarao zawarty, a wszelką wojnę 
zaczepną wykluczający nie wystarczy? 
Czyż p. Stresemann nie zgodził się 
i nie głosował za quasi—staiem miej- 
scem dla Polski w Radzie Ligi? «Dalej 
Niemcy na tej drodze pójść nie mo- 
gą». Nie mogą również zobowiązać 
Się, że «w. przyszłości Austrja do 
nich się przyłączy». 

Katolicka Germania nie mogła się 
wydziwić, że Francja w trakcie roko- 
wań wysuwa nowe żądania, że opie- 
ra się postulatowi Niemiec natych- 
miastowej ewakuacji Nadrenji, której 
dalsza okupacja jest «aonsensem 
politycznym, moralnym i psycholo- 
gicznym». Qrgan centrum uciekł się 
nawet. do pogróżek twierdząc, że 
ewąkuacja leży przedewszystkiem w 
interesie Francji, jeśli się zważy na 
jej warunki demograficzne, na jej 
stosunki z ltalją i na <możliwości 
otwierające się przed Niemcami». 

Nacjonalistyczna Deužsche Tages- 
zeitung grozi jeszcze wyraźniej. Jeśli 
Francja nie zgodzi się na natychmiasto, 

wą ewakuację Nadrenji, to „po co Niem 

cy mają czynić jakiekolwiek poświę- 

cenia? Wszak są jeszcze inne w Eu: 

ropie kraje tak samo jak i Niemcy 
zainteresowane w obaleniu obecnego 
status quo..." 1 

We Francji przecież kampanja p. 
de Jouvenel'a odpowiedziała całkowi- 
cię nastrojom większości opinji Se- 

nator z dep. Correże wyczuł bardzo 

dobrze jej tętno i «zagrał na pew- 
nego». Miałem zaszczyt zjeść z nim 

śniadanie kilkanaście dni temu. Oš- 
wiadczył mi wówczas p. de Jouve- 
nek ` 

— Niech pan będzie przekonany, 

że minister, któryby we Francji zgo- 
dził się na_ewakuację Nadrenji przed 
terminem, będzie zmieciony jak ple- 

WAL» : : : 
‚ А Ю głównie, a nawet įjedynie 

Niemcom chodzi. Usilują celu tego 
dopiąć za wszelką cenę, z. iście ger- 
mafńskim uporem; P. Stresemann zgo: 
dził się nawet na to, aby w rozmo* 

wach z Francją w tej sprawie poru- 
szyć sprawę granic wschodnich. P. 
von Hoesch, ambasador niemiecki, 

odbył dnia 21 peździernika długą 
rozmowę z Filipem  Berthelot'em, 
sekretgrzem generalnym francuskiego 
M.S. Z, a nazajutrz z Ministrem 
Briand'em. APREO = m0 

— Bądźmy cierpliwi, powiedzieli 

mu obaj Francuzi; trzeba iść naprzód 
etapami. Pragniemy porozumienia z 

Niemcami, ale chodzi o znalezienie 
realnych wafunków. Jasną jest rzeczą, 
że nie możemy się zgodżić na żadne 

modyfikacje istniejących granic. Za 
konkretne propozycje niemieckie uz- 
nalibyśmy takie, któreby nas podtym 
względem także uspakajały... 

Po tych rozmowach p. von Ho- 

esch udał się zaraz do Berlina na 
naradę z p. Stresemannem. Wrócił 
tu 27 października, a nazajutrz odbył 

zaraz długą konferencję z p. Briand'em 

w której trakcie oświadczył, że Niemcy 
są gotowe kontynuować «politykę 
z Thoiry>. P. Briand musiał wówczas 
oświadczyć, że po dokładnem zba- 
daniu niemieckiej propozycji z Thoi- 
ry—dotyczącej poparcia przez Niem- 

cy sprzedania na rynku amerykań- 
skim półtora miljona obligacji kole- 
jowych (na ogólną sumę 16 miijar- 
dów przez plan Dawes'a przewidzia- 

nych)— Francja doszła do wniosku, 
iż propozycja ta jest mało realna 
i absolutnie nierównoważna z żąda: 
niem Niemiec ewakuacji Nadrenji. 
Trzeba więc, aby Niemcy zapropono- 
wały Co inriego, trzeba aby ich pro- 
pozycje nosiły także charakter poli: 
tyczny:. 

Straty Anglji z powodu strajku. 
LONDYN, 9 XI, PAT. Dziś otwarte zostały obie izby parlamentu 

angielskiego. Minister handlu oświadczył w izbie Gmin;; że straty „ponie: 
Sione przez przemysł w związku z przesileniem węglowem i zwiększe- 
niem się bezrobocia obliczane są na 250—300- milionów funtów sterlin- 
gów. Sekretarz Stanu do spraw górnictwa stwierdził, że od początku 
maja wydobyto 10 i pół miljona ton węgla. W tym samym czasie do 
portów brytyjskich przybyło około 15.400,000 ton węgla. 

Niepowodzenia Krasina w Loodynie. 
LONDYN, 9—X!, Pat. Ambasador sowiecki Krasin wydał wczoraj 

przyjęcie w ambasadzie so wieckiej. Rząd angielski nie wystał na przyjęcie 
żadnego urzędowego reprezentantą ze względu na uprawianie propagan- 
dy bolszewickiej w Anglji przez agentów sowieckich. 

Słowacy wstępują do rządu praskiego. 
PRAGA, 9,XI PAT. Na naradzie słowackiego stronnictwa ludowego” 

która odbyła się w Rozemborku, postanowiono jednomyślnie i ostatecznie 
wstąpić do rządu. Słowaccy ludowcy otrzymają w rządzie Svehli fotele 
m-stwa zarowia i m—stwa unifikacji. 

Uroczystości królewskie w Belgji. 
„BRUKSELA, 9 XI. PAT. Poseł-polski Szembek, mianowany. amba- 

sadorem nadzwyczajnym na uroczystości związane ze ślubem ks. Leopol- 
da, był przyjęty na uroczystej audjencji przez króla Alberta, któremu 
złożył listy z życzeniami nadesłanemi przez Pana Prezydenta Rzeczplitej 
oraz przez ks. Leopolda, któremu wręczył order <Orła Białego». 

Nowe zarządzenia we Włoszech, 
RZYM, 9 XI. PAT. Mussolini obejmując dzisiaj rano funkcje mi- 

nistra spraw wewnętrznych wystosował do prefektów okólnik w którym 
zaznacza, że dyrektywy jakiemi należy się kierować w  urzędowaniu są 
następujące; 1] systematyczne i rozumne zastosowanie wszelkich ustaw 
w celu obrony ustroju faszystowskiego, 2] zapewnienie spokoju publicz- 
nego oraz czuwania nad tem, aby życie gospodarcze nie zostało w  ni- 
czem naruszone, 3] prowadzenie kontroli oraz zastosowanie nadzoru 
nad administracją publiczną i skarbem publicznym, 4] czuwanie nad spra* 
wami syndykalistycznem i korporacyjnemi, 5] zapewnienie opieki i spra- 
wiedliwego traktowania tych wszystkich, którzy na jakimkolwiek szczeblu 
diabiny społecznej pracują z poczuciem dyscypliny. 

Pozbawienie opozycji awentyńskiej mandatów. 
RZYM, 9 XI. PAT. Dziś odbyło się tutaj w sposób niebywale uro- 

czysty otwarcie parlamentu. Został przyjęty 290 głosami przeciwko 10:ciu 
wniosek Turatziego o usunięcie i pozbawienie mandatów posłów opozycji 
awentynskiej. Następnie zostało uchwalone 295—8 gł. nagłość wniosku 
w spr. ustawy o karze śmierci. 

. Powstanie w Dagestanie. 
RYGA 9,XI (tel, własny „Słowa”) Z Moskwy donoszą: W Da- 

gestanie wybuchło wielkie powstanie przeciwko Sowietom. 

Cała ludność chwyciła za broń. 
Władze bolszewickie wysłały do 
znaczne posiłki. 

Prowadzone są krwawe walki. 

prowincji objętych powstaniem 

Jako przyczynę powstania podają odmowę ludności wyda: 
nia w ręce władz posiadanej broni. 

Ocena sytuacji w przemyśle: polskim. 

GDAŃSK. 8X, PAT. Z 
włókienniczych do Polski, tutejsze „Danziger Ztg.* zamieszcza dłuższy 
artykuł, omawiający stosumki panujące. w przemyśle włókienniczym w 

  

okazji wyjazdu wycieczki gdańskich kupców. 2 

Polsce, a w związku ž tem „položenie ogėlno-gospodarcze Polski. Między 
innemi dziennik pisze: Ekonomiczne położenie Polski uległo w ostatnich 
miesiącach niewątpliwej poprawe. Troski walutowe, które jeszcze przed 
kilku miesiącami zajmowały. rząd Polski zdają się być usunięte, dzięki 
stabilizacji polskiego pieniądza, Budżet. państwowy po długotrwałych 
wysiłkach został doprowadzony do równowagi, a finanse państwa i sytu- 
acja Banku Polskiego wykazują sfałą 
się w handlu i przemyśle powoduje Stałe zmniejszanie; się. 

poprawę. Ożywienie, które ujawniło 
bezrobocia. W 

wyniku wszystkich tych wydarzeń powraca zarówno w kraju, jak i za- 
granicą zaufanie do gospodarki i firansów „państwa, | 

Zamach na pociąg Paryż=Warszawa. 
BRUKSELA, 9 XI PAT. Belgijska Agencja Tejegraficzna donosi, że w związku z 

zamachem na pociąg Paryż— Warszawa dokonanym w nocy dn. 30 października obok 
m. Leodium, zaąresztowany został zastępca kierownika stacji Fiematto nazwiskiem Saba, 
Przyznaje się On do popełnienia zamachu. Na zapytanie z jakich powodów to uczynił, 
odpowiedział, że sam nie zdaje sobie z tego sprawy. - 
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NADESŁANE. 

Idealna Pasta do zębów. 

Krem Perłowy. 

Ihnatowicz, "Lwów. 

  

Nowość wydawnicza! 
Ś$ Opuściła prasę drukarską 1 znajduje 
s 

się we wszystkich księgarniach 
najświeższa praca 

_ Czesława Jankowskiego 

ė 
$ z 
2 RE P *! 

„l czeczotkowej szkatułki” 
(16 portretów w tekście), 

$ wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

©| Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M, Latour'a, 

Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 

- CENA 5-.ZŁOTYCH. 9
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WERDER TEE PRON ATS TEST ETA СЛНБИЕДНЕУЕСОЧТЕТЯЕ 
— Niemcy, mówił p. Briand, 

dobrze wiedzą co zagraża pokojowi; 
niemniej dobrze wiedzą, że Francja 
nie pójdzie na żadne kombinacje 
zmierzające do - zmiany istniejących 
granic. 

— Owszem, wiemy o tem, od- 
parł p. von Hoesch, to też żadnych 
zmian Francji nie proponujemy. Przy 
szłości nikt nie zna. W  teražniej- 
szości sprawę granic uważamy za 
nieaktualną i przez układy locarneń- 
skie uregulowaną. Niema takiej siły, 
któraby wyrwała „Niemcom z serc 
wspomnienie, że jeszcze siedem lat 
temu granice wschodnie inaczej były 
narysowane na mapie Europy. Ale 

polityka urzędowa Niemiec o szyb- 
kiej rewizji, tembardziej z- bronią w 

ręku, wogóle nie myśli. Najlepiej 

tedy pozostawić ię sprawę na uboczu 

i nie wiązać jej z poiityką zapoczątko- 

мапа м Thoiry... 
Taka jest teza Niemiec. Chcą one 

utrzymać w dalszym ciągu fete.a tee 

z Thoiry. To im śię już nie uda. 
Nie mamy nic przeciwko temu, aby 

Francuzi i Niemcy załatwiali między 
sobą Sprawy tylko te dwa kraje 

obchodzące. Ale okupacja Nadrenji 
napewno do takich spraw nie należy. 
To sprawa par excellence międzyso- 
juszmicza. _ ` 

Kazimierz Smogorzewski. 

  

  

Ма krawędzi. 
Sżpalty dzienników polskich w 

dniu wczorajszym: jednogłośny pro- 
test przeciw dekretowi prasowemu. 
W imieniu obrony korporacji dzien- 
nikarskiej zwoływane są zebrania 
dziennikarzy, niezależnie od kierunków 

politycznych. Pospolite ruszenie, woj: 
na kokosza w obronie słowa drukowa- 

"nego, a naprawdę typowa kadecka 
manifestacja przeciw „władzy kułaka 
()* „władzy silnej pięści ()". Kurjer 
Poranny razem z Warszawskim na 

czele, A potem dopiero inne organy, 
i te, które z szerzenia nienawiści do 
rządu budują sobie kapitał politycz- 
ny i te, którym wiersz o „kasztance 
komendanta" starczy i za artykuł 
wstępny i za credo polityczne i za 
tytuł do zajmowania miejsca w pol- 
skiem życiu politycznem. ; 

Dla tradycjonalisty warszawskiego 
ta zgoda, ten marsz. tryumfalny Ku- 
rjerów Warszawskiego z Porannym 
pod rękę istotnie jest rozczulujący. 
Tak to za dawnych czasów, za War- 
szawy maleńkiej, w której mniej było 
dancingów, lecz więcej flaków, szli 
sobie pod rękę dziennikarze z War- 
szawskiego i Porannego, złorzecząc 
złemu rewirowemu. | tak samo na 
pohybei cenzorowi unosili kufelki 
piwa w chwilowej, lecz serdecznej 
zgodzie. A dopiero gdy nadeszła 
wojna, przewroty, rewolucje, nowe 
idee, spostrzegli ze zdziwieniem, że 
to wszystko co nowego powstaje w 
Pólsce, to powstaje poza ich pleca- 
mi, to powstaje wśród ludzi, którzy 
nie zwracali na siebie ich reporter: 
skiej uwagi. 

A taka solidarna demonstracja 
„wolnościowa" całej prasy, ten kor. 
poracyjny tej demonstracji: charakter 
raz jeszcze potwierdza melancholijną 
„refleksjęć” „ludzie najgłębsi to wielcy 
humoryści* — Dickens, at. Gogol, 
Czechowl. Bo jakże panowie dzienni- 
karze! Tak dużó pisaliście o potrze. 
bie silnej władzy, Kiedy kilka lat te- 
-mu powstawały 'w was pierwsze 
"objawy kiełkowańia tej myśli, toście 
„wołali o represje dla <paskarzy». To 
było popularne, 

-"iwładze: administracyjne wtedy' miały 

  chociaż właśnie 

wielkie pole do niesprawiedliwošci, 
krzywd pokątnych i łatwych łapówek, 
i często gęsto poszczególni urzędnicy 
korzystali z tego poła otwartego. Ale 

za to nie gniewała się prasa. Potem 
idea «$ilnej. władzy» urosła i: skupiła 
się na Sejmie i posłach sejmowych. 
Koledzy dziennikarze śmieli się do 

rozpuku, gdy posłom. sejmowym 
kazano na odmianę to wstawać, to 
siadać, to biegać. Chwalono i wtedy 
silną władzę. Wreszcie «silna władza», 

której idea istotnie robi w kraju po- 

stępy, obróciła się. przeciw samym 

pp. dziennikarzom. A to co innegc! 
Karauł! Korporacje, syndykaty z re- 

solidarnej opinji publicznej. Tak to 
rosyjski dygnitarz zapinając agrafę 
bobrowego kołnierza na «Annie kla- 
sy pierwszej» —powiadał: wprocziem 

etot nasz gran diuk, Kokieterja nie- 
winna, asekuracja nieśmiała. 

Zmieńmy ton. 

Artykuły w prasie warszawskiej 

stwierdzają tylko, że ci, którzy 

głosili hasła władzy silnej, czynili 

to bez głębszego zrozumienia do 
czego te hasła obowiązują Cofnięto 

się gdy głoszony abstrąkcyjnie frazes 

przeistoczył się w twardą rzeczy* 

wistość, 
Zwłaszcza niekonsekwentną jest 

prasa endecka, która się tak zachwyca 

Mussolinim i jego państwem, gdzie 
nietylko działają przepisy prasowe 
bardzo daleko idące, lecz i władza 

korzysta z nich w całej pełni. Silna 
władza jest siłą życiodajną. Żelazna 
władza Mussoliniego zmieniła ubogą i 

nieśmiałą Italię w mocarstwo pierwszo” 
rzędne. Tylko, że tam władzę sprawuje 

partja i często i z tej władzy i— 

jeżeli w danym wypadku 0 prawo 

prasowe chodzi — to i z prawa 

prasowego wyciąga dla siebie partyjne 
korzyści. U nas po władzę sięga siła 

pozapartyjna, Ё 
Pisaliśmy niegdyś o prezydencić 

ministrów zwrotką Wyspiańskiego: 
miałeś chamie złoty róg. Ale było 
to. wtedy, kiedy p. Bartel się cofał 
przed zjawą. władzy silnej, kiedy się 
cofał w kierunku restauracji gadatliwej 
omnipotencji parlamentarnej, w kie- 
runku władzy ' słabej. Ówczesne 
wytyczne stanowisko wobec premjera 
Bartla nas obowiązuje. Nie my, 

którzyśmy hasło władzy silnej okrzyk- 
nęli nie za frazes, lecz za złoty 

klucz przyszłości państwa polskiego 
—nie my protestować możemy dziś, 
gdy hasło władzy. silnej istotnie 
przeciw interesom riaszym korpora- 
cyjnym się obróciło. Nie będziemy 

niekonsekwentni. 

Bronimy dekretu prasowego. Wi. 
dzieliśmy jak zagadała Rosja i jak 
w tej gadaninie i paplaninie padł 

wszelki autorytet i wkroczyła anarchia; 

Widzimy w Polsce %zereg pism, 
które istnieją albo za pieniądze bol- 
szewickie, albo dla obrony mniej lub 

więcej kryminalnych „interesów  róż- 

nych aferzystów, albo w wyłącznym 
celu jątrzenia. Wreszcie jesteśmy 
antyparlamentarzystami w tem zrozu- 
mieniu, iż sądzimy, że celem naprawy 
swego ustroju Polska przejść musi 
przez okres (oby jaknajkrótszy) rządów 
pozaparlamentarnych, A wtedy, gdyby 
wszystkie klapy nieodpowiedzialnej 
propagandy prasowej miały być 
otwarte—reformy wielkie i stanowcze 
miałyby drogę pełną grudy przed 
sobą. 2 

Witamy w. dekrecie prasowym 
daktorami, zgoda powszechna. Pog jego celowość, Jest tak zbudowany, 
ranny i Warszawski imieniem swych 
licznych roczników, swych  radycji, 
swych kilku pokoleń redaktorskich, 
Wszyscy za jednęgo, jeden za wszy” 
stkichl 

A w tem wszystkiem najzabawe 
niejsze jest stanowisko prasy rządo- 
wej. Epoka, która i tak niewiele ma 
do powiedzenia, dziś z tej swojej 
specjalności w milczeniu i zamiicza- 
nu potrafiła uczynić coś w rodzaju 
nastrojowej demonstracji. Oto nie pi: 

sze o dekrecie prasowym ani słówka. 

W posępności tej demonstracji ukry- 
wa się myśl z taką wypowiedziana 

godnością: „jemy chleb jp. Bartla — 

bo jemy, lecz nikt nas nie zmusi do 

poniżania się w obronie dekretu 

prasowego”. 
A Głos Prawdy jeszcze zabaw. 

niejszy Dwa razy na swoich szpal- 
tach poświęca nieco miejsca delikat- 

niutkiej krytyce dekretu prasowego. 
Bardzo delikatnej, w  nawpół żarto: 

bliwej, nawpół sentymentalnej utrzy- 
manej formie. Tak to niegdyś dostoj- 
nicy rosyjscy używający władzy po- 
zwalali sobie na kokieterję wobec 

że jego stosowanie będzie efektywne. 
Nie jest to straszenie niegrzecznych 
dzieci przez wymachiwanie dziura- 
wym parasolem. Żarty z prawa przez 
drwiące jego obchodzenie są przez 
dekret prasowy uniemożliwione. Na 
tym też polega jego anty-liberalizm, 
Dekret zbudowany jest na odpowie-- 
dzialności materjalnej, pieniężnej. Przez 
zsolidaryzowanie — odpowiedzialności 
drukarza z wydawcą i redaktorem 
usunęła się fikcja redaktorów odpo- 
wiedzialnych. Władza przestaje się 
liczyć ze strachami na wróble. 

Na tanią popularność poszedł.Czas 
krakowski. Krytykuje dekret imieniem 
prawa. Jeszcześmy iwidać za. mało w 
Polsce doznali złego od rzeczy „po- 
pularnych*. Jeszcześmy się zamało 
nauczyli, że rząd, który chce być 
silny, popularnym być nie może. Ci 
którzy wierzą w Polskę, chcą silnego 
rządu, będą entuzjastami niepopular- 
ności. | pozwolą sobie powiedzieć, że 
prawo w państwie musi budować 
jego siłę, a nie państwo osłabiać. 

Angażujemy się umyślnie w obronę 
dekretu prasowego. Jest on dosko- 

. Sejm i Rząd. 
Projekt P.P.S. zmiany kon. 

stytucji. 
WARSZA WA. 0.XI..(żel.wł Słowa). 

Według pogłosek klub parlameniarny 
P.P.S. ma wnieść na pierwszem po- 
siedzeniu Sejmu projekt poprawek 
do art. 25 go i 26-g0 Konstytucji. 
Poprawki te mają na celu a) unie- 
możliwienie rządowi odraczania sesji 
po jej zwołaniu b) przywrócenie Sej. 
mowi prawa rozwiązywania się mocą 
własnej uchwały c) w razie niezwoła- 
nia Sejm zbiera się z mocy samego 
prawa w ostatnim dniu terminu pię- 
ciomiesięcznego dla uchwalenia bud- 
żetu i t. d) sesja budżetowa nie mo- 
że być ani odroczona ani zamykana. 

Projekt tych poprawek znajduje 
się na porządku dziennym dzisiejsze: 
go posiedzenia klubu P.P.S. Na tym- 
że posiedzeniu również zostanie 
powzięta uchwała iść czy nie iść na 
Zamek. 

Sądy w dn. 11 listop, funkcjo- 
nują. ) 

WARSZAWA, 9—XI. PAT. W 
zwiazku z obchodein 8ej rocznicy 
zrzucenia jarzma niewoli i uzyskania 
pełnej niezawisłości wyznaczonym na 
dzień 11 listopada 1926 r. okólnikiem 
prezesa Rady Ministrów z dn. 8 list. 
1926 r. minister sprawiedliwości licząc 
się z przeszkodami natury technicznej 
zarządził, że w bież. roku w drodze 
wyjątkowej mogą się odbywać w ten 
dzień rozprawy karne, których odro: 
czenie spowodowałoby poważniejsze 
szkody dla Skarbu lub stron, a także 
wlnny się sporządzać w tym dniu 
protesty weksii. 

Z kemisji dla mniejszości na- 
rodowych. = 

WARSZAWA, 9 Xi. PAT. W dniu 
5—9 b. m. odbyła się sesja komisji 
rzeczoznawców do spraw. mniejszości 
narodowych i województw wschod- 
nich przy komitecie politycznym Rady 
Ministrów. Wobec rezygnacji ze sta- 
nowiska rzeczoznawcy p. posła Zwie- 
rzyńskiego, komisja obradowała w 
składzie. dyrektora Loewenherza i 
ministra Wasilewskiego, Po określeniu 
prawi obowiązków tudzież zakresu 
działania komisji, ta ostatnia przystąpiła 
do załatwienia szeregu kwestyj aktu. 
alnych pod przewodnictwem p. ministra 
Spraw Wewriętrznych jako zastępcy 
pana premiera: W najbliższym czasie 
nastąpi mianowanie 3-go członka 
komisji na miejsce posła Zwierzyń- 
skiego. 

nałą krawędzią. Po stronie jego zwo- 
lenników zostaną ci, którzy įhasto 
silnej władzy głoszą na serjo, a więc 
gotowi są przyjąć jego konsekwencje 
popularne i niepopularne, nawet jego 
konsekwencje niewygodne i złe. Idą 
na hasło władzy silnej w całej jego | 
jaskrawości, oczekując iż plusy tego 
hasła o wiele przewyźższą jego mi- 
nusy. Po stronie tej dobrej, starej 
Warszawy, w której autorytetem na- 

poły był Warszawski napoły Poranny 
pozostaną ci, dla których głoszenie 
władzy silnej było kwestją mody, a 

jej stosowanie sprawą postolku po- 
skolku. 

Wreszcie jeszcze jedno: 

Nie mówcie o tem, że prasowe 
represje zabiją myśl wolną, myśl nową— 
Taka myśl wroga swego posiada nie 
w żandarmie, cenzorze czy policjancie 
lecz w płytkości przeciętnego artykułu 
przeciętnego dziennikarza w przecię- 
tnej gazecie. Nie administracja lecz 
wszechwładza umysłowości półśre- 
dniego para reportera dusi myśl 
wolną. Ibsenowski Wróg ludu walczy 
nie z policją, lecz z kołtuństwem 
własnego środowiska, Dla każdego 
regulatora opinii publicznej każda 
myśl wolna jest właśnie śmieszną, 
Tak zawsze było i tak jest teraz. 
I myśl, o której w księdze losów 
napisano, że świat oślepi swoim 
zwycięstwem, walczy zwykle nie z 
cenzurą, lecz z banalnością myślową 
własnego audytorjum. — Nam mo- 
narchistom, gdy gadatliwej polskości 
przeciwstawiamy ideę polskiego ma: 
jestatu siły, żadna nie zaszkodzi 
cenzura. . 

Cat;
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PIERWSZY POWSZECHNY 

ZJAZD EWANGELIKÓW POLSKICH 
SYNOD WiLEŃSKI. 

W roku śmierci Kalwina wielkiego 
humanisty, równie biegłego w jurys: 
»rudencji jak w teologji, nieprzeje- 
dnanego, zaciekłego odszczepieńca, 
zwanego „papieżem Genewskim*, a 
którego by rychlej przystawało zwać 
genewskim tyranem, w roku Pańskim 
1564 tym, przyjął wiarę kalwińską, 
zwaną helwecką, pierwszy magnat 
polski, kanclerz litewski, pierwsży 
senator i najwyższy wódz w kraju 
swoim, nierozdzielny towarzysz króla 
Batorego w zwycięskich wyprawach, 
pan na Birżach i Dubinkąch Mikołaj 
Radziwiłł, privati boni negligentior, 
publici studiosissimus. 

Od tej daty bierze początek mo- 
żny protektorat birżańiskiej linji Ra- 
dziwiłłów nad ewangielickimi dyssy- 
dentami w Polsce. Prawnuk Капс!е- 
rza Mikołaja słynny wejownik, póź: 
niejszy generalny księstwa Pruskiego 
gubernator Bogusław  Radziwiił był 
głową litewskich kalwinów, a gdy 
bezpotomnie po mieczu zeszedł ze 
Świata, jeszcze jedynaczka jego księ- 
žna Neuburska iście Radziwiłłowską 
opieką ewangelików naszych ota- 
czała. 

Radziwiiłowie po olbrzymich do- 
brach swoich zbory ewangelickie fun: 
dowali. Za przykładem Radziwiłłów 
birżańskich poprzechodzili na łono 
kalwińskiej reformacji przedstawiciele 
najznakomitszych rodów, iak Doroho: 
stajscy, Chiebowiczowie, Zienowiczo- 
wie. Porzucili w następstwie dysy- 
dencką herezję i wrocili do wiary 
rzymskiej katolickiej—wszelako jeszcze 
za panowania króla Sobieskiego było 
na Litwie 48 zborów kalwińskich a 
długoby wyliczać najpiękniejsze, sta- 
rodawne rdzennie polskie rodziny 
szlacheckie, które bądź przez nader 
długi czas w wierze kalwińskiej prze: 
trwały, bądź do dziś dnia przy niej 
stoją.  Wolanowie, Niezabytowscy, 
Stryjeńscy, Mikulicze, Studniccy, Kur- 
natowscy, Grużewscy, Grotkowscy, 
Chomentowscy, Szwykowscy, Abra- 
mowiczowie... etc. etc. 

Pod tolerancyjnemi rządami osiat- 
niego Jagiellona, obdarzona przez 
nłego prawami i przywilejami oby* 
watelskiemi, rozkrzewiała się Refor- 
macja po całej Polsce a osobliwie w 
W. Księstwie Litewskiem. Przetrwała 
też opornie późniejsze represje usi- 
łujące ją wykorzenić, Kościół ewan- 
gelicko-reformowany,  teorzący w 
dawnem Wielkiem Księstwie Litew- 
skiem odrębną i udzielną jednostkę 
kościelną zwaną Jednotą Litewską, 
przetrwał do dziś dnia na tych zie- 
miach b. W. Księstwa Litewskiego, 
które ponownie objęła swemi_ grani- 

cami wskrzeszona Polska. Obecnie 
spadkobiercą w prostej linji i repre- 
zentantem sięgającej czasów króla 
Zygmunta Augusta, starodawneį Jed- 

noty Litewskiej jest Synod ewange- 
licko reformowany w Wilnie. Ciągłość 
trwania Jednoty Litewskiej nie urwa- 
ła się ani razu od roku 1553 go — 
jak świadczą dobitnie , przechowywa- 

ne dokumenty w archiwum Synodu. 

W tam archiwum — niema luk. Cze- 
"go np. nie można powiedzieć o Jed- 
nocie Warszawzkiej, o wiele, wiele 
młodszej niż Litewska gdyż mającej 

za sobą zaledwie 150 lat istnienia. A 
i to jeszcze odróżnia Jednotę Litew- 
ską od Warszawskiej, że nie Pola: 
ków w naszym tutejszym Kościele 
Ewangelicko-Rejormowanym tak do- 

brze jak nigdy nie było. Co zaś do 
„ patrjotyzmu polskiego wśród naszych 
kalwinów, to gorętszego i ofiarniej: 
szego na ziemiach polskich niema, 
akby przywilejem i cechą znamienną 
alwinów zwanych od niepamiętnych 

czasów litewskimi były zawsze: świat- 
łe głowy i na miłość ojczyzny naj. 

  

Wrażenia teatralne, 

Dwudziestopięciolecie Bałuckiego 
„Klub Kawalerów", komedja w 
8-ch aktach wystawiona w Teatrze 

Polskim. 
Lat temu 25, dn. 17 października 

1901 go roku życia dokonał Michał 
Bałucki — zostawując po sobie nie- 
wyczerpaną do dziś dnia popular- 
ność kilku komedyj. Między rokiem 
1875:tym a 1895-tym panował Bałuc- 
ki wespół z Kazimierzem Zalewskim, 
Edwardem Lubowskim, Zygmuntem 
Przybylskim, po części Józefem Bli- 
zińskim, nad polską twórczością dra- 
matyczną. Powieści Bałuckiego, po- 
stępowo-satyryczne, jak np.  „Bły- 
szczące nędze*, „Pańskie dziady” (*) 
„Siostrzenica księdza proboszcza”, 
„Pan burmistrz z Pipidówki (1887) 
niegdyś liczące na tysiące zastęp 
czytelników, względnie rychło wyszły 
z rąk ludzkich — i z ludzkiej pamię- 
ci. Utrzymała się Bałuckiego renoma 
pisarska zaledwie jako autora dwóch, 
trzech komedyj, i to głównie dzięki 
ich zgalwanizowaniu przez Frenkla i 
Kamińskiego. Wszystkim się zdawa« 
ło.. że Bałucki gra jeszcze — a to 
ich dwóch grało. Tak uratowane zo- 

> Be zę ł mistrzem w wynajdywaniu 
tytułów wielką do tytułu przywiązywał 
wagę. Czy może być w Samej rzeczy lepszy 
tytuł dla powieści jak <Z obozu do obozu» 
tub dla satyrycznej komedji <Prącowici e 
niacy»? Bałuckiego, <pańskich dziadów», 
«pracowitych próźniaków» mieliśmy przez 
„zas dłuższy w potocznej mowie. 

W WILNIE. 
czulsze serca. Na Śląsku, wśród ludu 
tamtejszego  ewangelik-reformowany 
jest synonimem Polaka a jego wiara 
zowie się «polską» wiąrą. 

Nie było tylko nigdy w Polsce 
mas kalwińskich. Nie dla t, zw. ludu 
była kalwińska wiara tak całkowicie 
wyzbyta wszystkiego, co podziałać 
może na wyobraźnię, co podnosi du- 
cha, co niesłychany daje urok religji 
rzymskiej i jej zwłaszcza kultowi. Su- 
rowe, purytańskie kościoły kalwińskie 
i nabożeństwa najmniejszego dla lu- 
du u nas powabu nie miały, Chło- 
pów kalwinów mamy jedynie garść— 
w b. Radziwiłłowskiej Birżańszczyz- 
nie na Żmudzi. Tam wyznanie ewan- 
gelicko reformowane wprost chło- 
pom «swoim» narzucili Radziwiłłowie 
ma zasadzie cujus regio ejus religio. 
Rzecz tylko charakterystyczna, że lud 
tamtejszy nietylko wytrwał w kalwi- 
nizmie do tej pory lecz należy do 
najgorliwszych wyznawców genew- 
skiej wiary. 

CEL ZJAZDU. 

Po gwałtownych walkach, które 
staczały z sobą poszczególne kościo- 
ły wyszłe z Reformacji, nastał mo- 
ment dążenia do zjednoczenia się 
kompromisowego na gruncie dogma- 
tycznym, konfesyjnym. Wyrazem tych 
dążeń w Polsce był zjazd w Sando- 
mierzu w 1570-tym gdzie miała być 
zawarta ugoda i osiągnięta jedność 
konfesjonalno-dogmatyczna. Do tego 
nie przyszło. Poszczególne odłamy 
Reformacji nie mogły żlać się z sobą 
w jeden Kościół Ewangelicki. 

Od ideologji Sandomierskiej cd: 
stąpiono. Obecny zjazd nie ma już 
bynajmniej na celu utworzenia unji 
konfesyjno dogmatycznej. _ Zjazd 
obecny delegatów Kościoła Ewan- 
gelicko - Augsburskiego _ (luteranie), 
Kościoła  Ewangielicko - Reformo- 
wanego (kalwini) oraz Unji luterań: 
sko-ewangelickiej, którą na zasadach 
ugody sandomierskiej udało się jed: 
nak wytworzyć w Wielkopolsce już 
po wskrzeszeniu Państwa Polskiego 
— ma na celu: zjednoczyć wszystkie 
trzy Kościoły (Augsburski, Ewange- 
licko-Reformowany oraz Unję) lecz 
nie naruszając żadnego znich odręb - 
ności konfesyjno-dogmatycznej. Ma 
na celu utworzenie wspólnej orga- 
nizacji, z Radą Ewangelicką Między: 
wyznaniową na czele, jako wspólną 
reprezentacją — utworzenie wspólne: 
go frontu dla ebrony praw i przywi: 
lejów przyznanych od wieków ewan- 
gelikom | w Polsce. Wspólna ta orga- 
nizacja ma stać na straży praw za: 
gwarantowanych przez Konstytucję, 
aby nie były uszczuplone. 

Oczywiście, ;że taki blok obejmu- 
jący do miljona ewangelików  pol- 
skich (bo tylu faktycznie mamy obec" 
nie w Rzeczypospolitej, aby się wy- 
razić ze staroświecka „dyssydentów *) 
nie ciążyłby już w żadną stronę po 
za obecne Polski granice. 

NABOŻENSTWO. 
. Zjazd rozpoczął się uroczystem 

nabożeństweme wczoraj o 1ltej w 
kościele Ewangelicko-Reformowanym. 

Mnóstwo światła, Ze stropu zwie- 
sza się majestatycznie słynny žyran- 
dol zdobyty przez Krzysztofa Radzi- 
wiłła podczas wyprawy króla Stefana 
na oskwę, co do roku 1915:go 
zdobił kaplicę  Radziwilłowską w 
Kiejdanach i stamtąd po ewakuacji 
Rosjan do Wilna przeniesiony. Ża 
balaskami pęki białych chryzantemów. 
Nad miejscem dla modłów kapłań- 
skich czernieje przepyszna, z czarnego 
marmuru suto orńamentowana tablica 
na cześć Radziwiłła, wielkiego pol- 
skich dyssydentów  benefactora. Po 
bokach na tej że Ścianie w głębi ta- 

stały „Grube ryby*. Dożywotnie Ba- 
łuckiego szczęście do aktorów się- 
gnęło po za mogiłę. Pośmiertny suk- 
ces „Grubych ryb“, ich pięćdziesiąt 
kilka przedstawień w Rozmaitościach i 
na wszystkich potem scenach polskich 
zawdzięcza Bałucki... Wistowskiemu 
w interpretacji Frenkla, Pagatowiczo- 
wi w niezrównanej kreacji Kamiń- 
skiego, podobnie jak „Dom otwarty” 
zawdzięczał połowę swego rozgłosu i 
swej długowieczności Edwardowi Wol: 
skiemu w roli Fikalskiego i Laurentemu 
Sikorskiemu w roli Fujarkiewicza. А 
niezapomnieć Wojnowskiej ze sceny 
krakowskiej w roli Dziurdziulińskiej 
z „Klubu kawalerów*! I znowu: 
wszystkim się zdawało, że gdy się 
wystawi „Grube ryby*, „Dom otwar-. 
ty“, „Klub kawalerów* — to pod“ 
każdą szerokością geograficzną ludzie 
będą walić do teatru „drzwiamy 
i oknamy*, i pokładać się bez ustan- 
ku od śmiechu jak za błogosławio- 
nych czasów kiedy niewyszukane 
typy małomieszczańskie Bałuckiego 
interpretowali na scenie tacy mistrze 
charakterystyki i humoru jak Wolski 
i Sikorski, Kamiński, Frenkiel, Woj- 
nowska. 

Dodać też trzeba, że w komedjo- 
wych kilku postaciach Bałuckiego nie 
tylko 1 wyłącznie krakowskie żyje 
małomieszczaństwo. Żyje w nich 
i utrzymuje je przy życiu na scenie: 
nieśmiertelne ludzkie koltufstwo. Fak- 
tura komedyj Bałuckiego, ich względ: 
na płytkość, ich prostota—mogą wyjść 
całkiem z obiegu, mogą przestać inte 

  

оКОСО № СЕ2 (1272) 

Zawiedzione nadzieje Kowna. Požar bazyliki šw. Anny. 
Niepomyślne rezultaty rokowań z S. $. 5. В, QUEBEC, 9. XI. Pat. Straty wy: 

nikłe z powodu pożaru, który znisz- 
RYGA, 9:X1. (tel. własny „Słowa”). Według wiadomości z Moskwy, sowiec- czył sławną bazylikę św. Anny, obli- 

ko-litewskie rokowania handlowe dobiegają końca. Krążą pogłoski, że rezulta- czają na pół miljona dolarów. Cenne 
ty rokowań w wysokim stopniu niepomyślne są dla Litwy. Cały szereg punk- relikwje i vota pielgrzymów uległy 

kież tablice z nazwiskami Łaskiego, tów wysuwanych przez delegację litewską, zostało przez komisję sowiecką również zniszczeniu. 

Rzya, Wolana. Surowa powąga nie- 
pozbawiona blasku, 

Na fotelu przed rzędami krzeseł 
p, wojewoda Raczkiewicz. W pierw- 
szym rzędzie tuż za nim: przedstawi 
ciel ministra wyznań i oświaty dy- 
rektor Kazimierz Okulicz, vice-woje- 
woda Malinowski, przedstawiciel są- 
downictwa, prezes Kontroli Państwo- 
wej, p. viceprezydent miasta, puikow- 
nik Bobiatyński, dalej b. rektor prof. 
Parczewski, prof. Ruszczyc, prof. 
Ehrenkreutz i wielu innych przedsta- 
wicieli gminy Ewangelickiej jak władz 
i społeczeństwa. 

Długim szeregiem wchodzą za 
balaski delegaci kościołów i rozsia- 
dają się jak nasze duchowieństwo w 
stalach. W lewo zajmują miejsce ks. 
biskup Bursche z Warszawy, generalny 
superiutendent unjonistów ks. biskup 

odrzuconych. 

ZSSR ratyfikował traktat z Litwą. 
MOSKWA, 8—Xi, Elta Według urzędowych wiadomości w piątek 5 

listopada centrałny komitet wykonawczy ZSSR ratyfikował traktat o niena- 
padaniu miądzy ZSSR a Litwą. 

Rokowania bałtyckie z Sowietami. 
RYGA. 9.Xi (żel. własny „Słowa'). Dziś rozpoczęły się jednocześnie 

w Rydze, Rewlu i Helsingforsie rokowania z przedstawicielami dyploma: 

ycznymi Sowietów, w sprawie zawarcia paktu bezpieczeństwa. Przebieg 

trokowań na razie nie jest znany. 

Węgiel polski—deską raiunku dla Łotwy. 
RYGA, 6—Xl. Elta, W związku że strajkiem anglelskim, Libawa 

pozostała prawie zupełnie bez węgla. Większe zakłady przemysłowe będą 
musiały wkrótce stanąć. Ceny drzewa szybko idą w górę. Tymczasem 
już od kilku miesięcy węgiel zakupiony w Polsce nie może być dostar- 
czony do Libawy z powodu braku wagonów w Polsce. Państwa skandy- 

dr. Blau z Poznania (jedna z najięż- nawskie dla węgla z Polski nadesłały własne wagony i teraz mają moż: 

szych głów dyssydenckich w Polsce 
teraźniejszej) I generalny superinten- 
dent wileński ks. Michał Jastrzębski, 
Oto delegaci ze Lwowa i Brześcia, 
z Katowie i Lukina, ze Stanisławowa, 
z Gdańska, z Łodzi,z Suwałk... zew* 
sząd. Śląscy delegaci w białych pół: 
komżach. 

Następują kolejno: modlitwy od- 
mawiane na głos przez ks. superin- 
tendenta Jastrzębskiego i śpiew na 
chórze (psalmy oraz pieśni) przy 
akompanjamencie organów i smycz- 
kowego kwartetu. Prześlicznie brzmi 
solo wjolonczela p. Tchorza. 

Wstępuje na ambonę ks, biskup 
luterański Bursche i wygiasza prze- 
piękną mowę, pełaą podniosłego du- 
cha obywatelskiego. Zjednoczyć się 
chcemy, my polscy ewangelicy wszel: 
kiego wyznania—mówi— dlatego aby 
społem Polsce służyć. Drugi przema: 
wia z kazalnicy ks. biskup Blau. 
Trzeci przemawiał z miejsca dla 
ei ks. superintendent Jastrzęb- 

Ski. 
Chórem, przy organach odšpiewa- 

no na zakończenie nabożeństwa „Bó' 
że coś Polskę", 

" HOŁD KONARSKIEMU. 
Po nabożeństwie udali się człon- 

kowie zjazdu w liczbie kilkudziesię- 
ciu na miejsce „za Trocką bramą* 

as poniósł śmierć za Ojczyznę 
żymon Konarski, i gdzie wznosi się 

krzyż na skromnym pomniku. Po 
krótkich przemówieniach ks. Miche- 
lisa z Warszawy i ks, superintenien- 
ta Jastrzębskiego, złożono wieniec. 
Odśpiewano <Boże coś Polskę; mu- 
zuka zagrała marsza żałobnego Szo: 
pena. Obecnym był przy rzewnym 
epizodzie składania hołdu duchowi 
jednego z najdzielniejszzch Polaków 
przedstawiciel p. ministra Bartla, dy. 
rektor K. Okulicz. Е 

OTWARCIE WYSTAWY. 

Otwarcie wystawy drogocennych 
zabytków i zbiorów wileńskiego Sy- 
nodu Ewangelicko - reformowanego 
nastąpiło o 2-giej w obecności dele' 
gatów zjazdu. Urządzona jest nad 
wyraz estetycznie i pomysłowo. 
Zwłaszcza w dziale pergaminów ma- 
my tam niezmiernie ciekawe unikaty, 
np. oryginał Konfessji Sandomierskiej. 
Brak miejsca nie pozwala nam na tem 
miejscu dać o wystawie choćby 
przybliżone wyobrażenie, Uczynimy 
to w „Słowie* jutrzejszem. 

PIERWSZE POSIEDZENiE 
ZJAZDU. 

Rozpoczęło się wczoraj około 
7 mej wieczorem w reprezentacyjnej 
sali Domu Oficera Polskiego przy ul. 
Mickiewicza. Westibiul i schody su. 
to przybrane kwiatami i zielenią. W 
głębi sali pod portretem marsz. Pił. 
sudskiego długi stół dla prezydjum 

resowač. z» środowiska drobno 
mieszczańskie, wśród których Bałucki 
„wzorki zbierał”, istnieć przestaną 
„białe dworki* gdzie Bałucki, postę= 
powiec i pozytywista, smagał satyrą 
przywary i wady — lecz nie rychło 
wyginą (ap. o dy BW 

о) nawet gęsi i gąski Bałuckiego. 
Bochopność do ženiaczki de 
nawet daleko zaawansowanych w 
lata, pójdzie, ręczyć można, w setne 

=. po przez „Damy i huzary* 
redry i pokrewny im. „Klub kawa- 

lerów*.. Ztąd nieustające „podoba- 
nie się* komedyj Bałuckiego wśród 
szerokich mas. Każdy w nich odnaj: 
dzie to, co sam spostrzega i dookoła 
siebie widzi. 

„Grube ryby* są z roku 1881 go. 
„Klub kawalerów" jest prawie jedno- 
latek. W liście z*12 grudnia 1890 r. 
którego pierwszej strony faksymil tu 
podajemy, w liście do piszącego 
słowa niniejsze, zażnacza Bałucki, że 
szkic komedyj 
oraz jej tytuł miał zanotowane w 
podręcznej książeczce już w /883 cim. 
Dopiero jednak sztuka „ujrzała świat- 
ło kiniketów* w  1890tym latem. 
„Klub kawalerów* — pisze Bałucki 
w cytowanym liście swoim — ma 
największe ze sztuk moich powodze- 
nie. W Krakowie grają ją tak, że 
Klaczko był parę razy na sztuce i 
wyraził się, że nie widział aktorów 
krakowskich nigdy tak — grających. 
Widocznie sztuka przypadła im do 
gustu. Szmidt telegrafował mi o po- 
wodzeniu we Lwowie. Powodzenie 

ność sprowadzenia węgla. Przedstawiciele komitetu giełdowego w Libawie 
zwrócili się do ministerstwa komunikacji z prośbą o wysłanie do Polski 
wagonów, pon'eważ obecna sytuacja przemyslu libawskiego może być 
uważana za katastrofalną. Przemysiowcy libawscy zwrócili się tpozatem 
do ministerstwa skarbu i spraw zagranicznych z prośbą 'o porozumienie 
z Polską, by udzielija ona ulg przy transportowaniu węgla, 

RZDIZEZERACZA 

Obrady giełdowe w Krakowie. 
KRAKÓW, 9. XI. Pat, 6 i 7 listopada odbyły się w lokalu giełdy 

zbożowej i towarowej w Krakowie obrady zjazdu dyrektorów giełd towa- 

«Klub kawalerów» | 

rowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

zjazdu. U stołu mównica, W lewo u 
okna stół dla korespondentów i spra- 
wozdawców prasy. Między pierw- 
szym rzędem krzeseł a stołem miej- 
sce dla wojewody Raczkiewicza. Tuż 
ża fotelem wojewody zajął miejsce 
dyrektor Okulicz. 

Od stołu prezydjalnego wita źgro- 
madzenie ks. superintendent Jastrzęb- 
ski i odmawia modlitwę, którą wszy- 
scy wysłuchują stojąc, na uproszenie 
u Boga pomyślnegó doprowadzenia 
zjazdu do zamierzonego końca. Po 
nim zagaja zjazd prezydent wileń- 
skiego kolegjum p. Bronisław Iżycki- 
Herman, tłumacząc cele i zadania 
zj?zdu, póczem zaprasza na przewo- 
dniczącego najgorliwszego propaga* 
tora idei zjednoczenia kościołów 
Ewangelickich w Polsce powojen: 
nej, ks. superintendenta  Zócklera 
ze Stanisławowa. Ks. Zóckler w 
dłuższem przemówieniu na poły 

od stołu prezydjalnego na język nie- 
miecki. 

Z mównicy zwraca się następnie 
do zjazdu dyr. Okulicz w imieniu p. 
ministra Bartla zapewniając, że rząd 
nasz odnosi się do wileńskiego zjazdu 
i įego poczynań z całą przychylno- 
cią 

Ks, superint. Jastrzębski dziękuje 
gorąco p. wojewodzie i p. przedsta- 
wicielowi ministerstwa za wyrażone 
przez nich uczucia oraz złożone zjaz- 
dowi życzenia a nawzajem, w imie- 
niu zjazdu życzy Rzeczypospolitej 
Polskiej najbujniejszego rozkwitu i 
najwspanialszego rozwoju, Cała sala 
wstaje ponownie, długo oklaskując 
wynurzenia mówcy. 

Głos zabiera z mównicy ks, bis- 
kup Bursche, mówiąc nawiasem, re- 
tor niepospolity, o jędrnem, męskiem, 
śmiałem ujmowaniu kwestyj, patrjota 
polski mądry i dzielny. Ks. biskup 

polskiem na poły niemieckiem gorąco Bursche przeprowadza analogję mię: 
i wymownie zagrzewa zjazd do Owoc- dzy 
nej pracy, wszelako od przewodni: 
czenia wymawia się. Na wniosek 
przeto ks. superint. Jastrzębskiego 
ukonstytuowuje się prezydjum zjazdu 
złożone z biskupów Burschego i 
Blaua, superint. Zocklera, ks. dr.Voss'a 
prezydenta Kościoła Górnośląskiego 
z Katowic i ks. superintendenta Sema- 
deni'ego z Lublina. Zgromadzenie 
przez aklamację zaprasza ks. superint. 
Jastrzębskiego na honorowego prezesa 
zjazdu, którego przewodniczenie obej: 
muje ks. biskup Bursche, głowa lute- 
ranów nietylko warszawskich lecz i 
z kilku gmin jeszcze na obszarze 
Rzeczypospolitej. 

Zjazd wysyła depeszę do p. pre- 
zydenta Mościckiego. Cała sala wsta« 
je i długo oklaskuje jej tekst. 

Na mównicy staje 

dążeniem Kościołów Ewange- 
lickich w Polsce do zachowania 
swych odrębności a jednocześnie do 
jednoczenia się a ostremi dziś w 
Europie nacjonalizmami, zawiązujące: 
mi jednak Ligę Narodów i szukają: 
cemi jaknajściślejszego  zjednocze- 
nia się. 

Na tem sprawozdanie nasze — o 
godzinie 8-ej wieczorem —urywamy. 

Zjazd wileński obudził wyjątkowe 
interesowanie się nim po za Polską, 
zarówno w krajach protestanckich, 
jak w sferach Watykańskich. Kościół 
Ewangelicki w Polsce organizuje się, 
krzepnie, staje się pierwszorzędnej 
wagi czynnikiem społecznym i poli- 
tycznym—i czynnik ten pragnie w 
kładzeniu fundamentów nowej Polski 

: оаеЁпё_ rolę w  najszlachetniejszym 
wojewoda duchu najznamienitszych swych mę- 

Raczkiewicz dając wyraz przekonaniu, żów ze Złotego Vi leku w dziejach 
że zjazd wileński zaważy datą epo- Polski, 
kową w dziejach Kościoła Ewangie- 
lickiego w Polsce, witając nader go- 
rącemi słowy delegatów i przedsta: 
wicieli naszej Reformacji, mającej 
najchlubniejsze tradycje. Rozlegają się 
zewsząd oklaski aż nadto wymownie 
świadczące o wielkiej atencji zgro- 
madzenia dla przedstawiciela pań. 
stwowości polskiej. Przemówienie wo- 
jewody natychmiast jest tłumaczone 

też niemałe miałj „Klub kawalerów* 
wystawiony po raz pierwszy w War- 
szawie zimą 1890 r. 

Dyrekcja naszego Teatru Polskie- 
go wybrała właśnie „Klub kawale- 
rów” na uczczenie pierwszego 25-le- 

Dodajmy niezwlekając, że zjazd 
wileński zorganizowany jest technicz- 
nie bez zarzutu. Komitet urządzający 
stoi w pełnej mierze ma wysokości 
zadania, : 

Obradować będzie zjazd przez ca- 
ły dzień dzisiejszy. Jutro pod wieczór 
poweźmie ostatnie uchwały. s 

ar, 

cia od zgonu ich twórcy, jednego z 
koryfeuszów polskiego komedjopisar- 
stwa. 1 

* 
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„Faksymil lista Michała Bałuckiego (pierwsza strona) z roku 1890-go, 

Wybór prof, Kutrzeby. 

KRAKÓW, 9. Xi. Pat. Wczoraj 
dokonane wyboru nowego sekretarza 
generalnego Polskiej Akademji Umie- 
jętności, na miejsce prof, Wróblew 
skiewskiego, który — jak wiadomo— 
objął prezesurę Najwyższej izby Kon: 
troli Państwa. Wybrany został prof. 
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
dr. Stanisław Kutrzeba. 

Kongres powietrzn. wypraw 
podbiegunowych. 

BERLIN, 9 XI. Pat. We šrodę 10 
b. m. rozpoczyna się tu pierwszy 
kongre; związku dla podbiegunowych 
wypraw powietrznych, w którym wez- 
mą udział pzedstawiciele świata nau: 
kowego przybyli z zagranicy. Kongres 
potrwa 3 dni. Dziś przybywa tu z 
Londynu Nansen. 

Akademja Król. Jadwigi 
Urządzony staraniem Koła im. Em: 

Dmochowskiej P.MSz. obchód w 
sobotę dn. 6 XI zgromadził do. sali 
Śniadeckich niezbyt liczną publiczność, 
pomimo, że na afiszach widniały nie- 
poślednie nazwiska osób biorących 
udział w uczczeniu Wielkiej naszej 
Królowej. Za to ci, którzy przyszli, 
nie tylko nie żałowali, ale i wdzięczni 
byli Kołu im. Em. Dmochowskiej za 
te podniosłe chwile. Akademię roz- 
począł chór młodych  dziewczątek 
uczenic seminarjum im. Królowej 
Jadwigi bardzo sprawnem odśpiewa: 
niem hymnu Bogarodzicy. Następnie 
J.E. ks. biskup Bandurski w słowie 
wstępnem przywołał pamięci słucha- 
czy Jadwigę, jako wzór chrześcijanki 
i obywatelki, którą naśladować winny 
i dziś kobiety Poiskie w życiu rodzin: 
nem i społecznem. 

Odczyt prof. Chodynickiego, głę: 
boko ujęty, przedstawił Jadwigę w 
całym majestacie Królowej, mającej 
zawsze i wszędzie pieczę o kraj swój 
i poddanych. Wielka pobożność łą: 
czyła się u niej z mądrością niezwy* 
kłą, ofiarność z hojnością królewską. 

Pojawienie się na estradzie pani 
Janiny Sumorokowej wywołało liczne 
oklaski, z chwilą zaś, gdy zaczęła 
mówić, ną Sali zaległa cisza, tylko w 
rytm słów artystki z Bożej łaski, biły 
wzruszone serca słuchaczy, zwłaszcza, 
gdy po wypowiedzeniu wiersza Ko: 
nopnickiej, zaczęła mówić prozą 
ustęp z dziela J.E. ks. biskupa Ban- 
durskiego, opisujący żal Krakowa i 
Polski po zgonie Królowej, Artystka 
porwała, zahypnotyzowała wprost 
salę. Jakiś głęboki wiew bólu i żalu 
szczerego szedł od estrady. Zd .wało 
się, że dzwony dzwonią, że żal serce 
Ściska. Łzy stanęły w oczach ludzkich, 
słuchając słów: „Niema Jej". 

Śpiew chóralny obu  semiuarjów 
zakończył obchód pieśnią „Boże coś 
Polskę*. Tu zaowu, trzeba było po: 
dziwiać umiejętne i sprawne kierow- 
nictwo pani B. Gawrońskiej, | 

Akademja skończyła się wcześnie, 
zostawiając słuchaczom niezatarte w 
duszy wspomnienia. Nasunęło się 
też pytanie dlaczego Jej niema wśród 
nas, dlaczego Królowa Polska, słyną- 
ca za życia świętością, która ofiarą 
szczęścia miłującej kobiety przywio- 
dia do Wiary ś-tej miljony pogan, po 
śmierci : wej słynąca cudami, nie jest 
dotąd należycie uczczoną. Dlaczego 
z Polski nie wyjdzie głos potężny 
ludności, żądający, by jej królowa 
została zaliczoną w poczet świętych 
Pańskich? By w kościołach naszych 
stanęła na straży ta nasza przedziwna 
Hospodyni? 

Królowa Jadwiga żyć musi wśród 
ludu swego. Przygodny słachacz. 

  

   

  

małości podczterdziestoletniej sztuki? 
Nie tęgo. Do „klasycznošci“ 

„Dam i huzarów* Fredry <Klub ka- 
walerów» Bałuckiego, tak do nich 
zbliżony założeniem — nie dorósł 
nawel w ciągu bez mała czterdziestu 
lat. Tylko wyblakł i zdzieciniał, To 
już jakby jakiś teatr dla dzieci; a w 
każdym razie dla publiczności wzru- 
szającej się jeszcze na <Obronie Czę- 
stochowy». Za staroświeckie już to 
wszystko, za naiwne, za pełne pro- 
= 

iech by tam urocza jaka i Ocza- 
rowtijąca mĘžaieczka podczas chwi- 
lowej rozłąki z mężem wodziła za nos 
i rzucała kolejno do swych stópek 
całą paczkę typków, co poprzysięgii so- 
bie wytrwać do końca życia w ka- 
walerskim stanle. Może się to zda- 
rzyć w każdej komedji lub kroto- 
chwili. Ale jak! W tem rzecz cała, 
Niema nowych tematów; istnieć tylko 
będą do końca świata nowe odwiecz- 
nych tematów ujęcia. Więc może in- 
teresujące są Owe typki kręcące się 
dookoła rozkokietowanej pani O. 
chotnickiej: jak ćmy dookoła lampy? 
Niestety, są įtak simples, tak niewy- 
szukane, tak... kalendarzowe, tak pro- 
sto z mostu jak ich etykiety dla dzie- 
ci (aby nie można było za nic w 
świecie pomylić się): Wygodnicki, 
Piorunowicz, Motyliński, Nieśmiałow= 
ski. Wiemy z góry, co który powie, 
co który uczyni. Jedna tylko Dziur- 
dziulińska pulsuje, aby się tak wyrą: 
zić, bardziej nieco interesującem ży: 
ciem. iNiewątpliwie wzorowana na 

+
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palnianego i obrobio- 
nego 

z wojew, Wileńskiego i Nowo- 
gródzkiego w 1925 roku. 

a) Drzewo kopalniane, Wywóz 

do innych województw wynosił w 

r. 1925: z w.wa Wileńskiego 1643 

tonn, z w-wa Nowogródzkiega — 
5741 tonna. Udział w wywozie po- 

szczególnych stacyj nadawczych był 

następujący: 

W.wo Wileńskie 

"
m
 

| 

W:'wo Nowo: 

  

gródzkie 

Stacje nada! nn Stacje nada! 4onn 
nia nia 

Stasił 840 Słonim 2364 

JAkzaky 315 Stołpce 1507 

Olechnowicze 225 Niemen 785 

Podswilje 135 Leśną 125 

Woropajewo 81 Budy | 320 

Krzywicże 1 Juraciszki 25 

Olkieniki 16 Domanów 15 
‚ оннн 

Кагет — 1643 Razem 5741 

Eksport do portów Gdańska i 

Gdyni oraz zagranicę kształtował się 

w wysokości 294 proc. ogólnego 

wywozu z Polski, a mianowicie: 

Z wwa Wi Z wwa Ńo: 

  

  

Wywieziono do: leńskiego  wogródzkiego 
tonn! tonn 

Gdańska — 13 
Gdyni 925 2366 
Łotwy 2650 = 

Niemiec 388 1545 

Razem 3063 3924 

© Na terenie wswa Wileńskiego ja: 
ko stacje nadawcze przyjęły udział w 
eksporcie zagranicę; Podbrodzie — 

2545 tonn do Łotwy, Jaszuny—955 

- tonn (925 do Gdyni i 30 do Nie- 

miec), Stasify—358 tonn (do Niemiec), į, 
Zalesie—90 tonn (do Łotwy) i No- 
wo-Święciany —15 tonn (do Łotwy). 
Na *erenie w-wa Nowogrėdzkiego: 
Słonim—2019 tonn, (w tem 1898 do 

Gdyni, 13 do Gdańska i 108do Nie- 
miec), Leśna—1437 tonn (do Niemiec) 
4 Niemen—468 tonn (do Gdyni). 

W wywozie względnie wwozie 
„ Obliczanym na podstawie „Rocznika 

Statystycznego przewozów  kolejo: 
wych* stanowi nieuchwytną pozycję 

178 tonn nadanych na stacjach in“ 
* nych województw do „różnych* sta- 

cyj Dyrekcji . Wileńskiej oraz 160 

_tonn nadanych na stacjach w-w Wi- 
ńskiego i Nowogródzkiego do „po- 

zostałych* stacyj dyrekcji Wileńskiej. 
Niescisłość siłą rzeczy popełniona nie 

« jest więc dużą. 
Import drzewa kopalnianego z in- 

mych województw wynosił: dla w wa 

, Wileńskiego—412 tonn (z Niemn2) i 

dla w-wa Nowogródzkiego—38 tonn 
(z Zelwy). Czynny więc bilans w 

przewozach kolejowych dla Wileń- 

szczyzny. wynosi — 5194 tonn, dla 
Nowogródczyzny—9627 tonn. Celem 
zestawienia porównawczego przypo= 
minamy, że za ostatnie 9 miesięcy 

„1924 r. bilans kształtował się doda- 
tnio dla w-wa Wileńskiego w wyso- 
kości 11323 tonn i dla w*wa Nowo- 

gródzkiego—12508 tonn., czyli że w 
„t. 1925 eksport z tych dwu woje- 
wództw znacznie się zmniejszył. || 

b) Drzewo obrobione. Wywóz 
innych województw wynosił: z 

-wa Wileńskiego — 6920 tonn, w 
+ 

—902, Nowowilejka—551, Rudsiszki 

—315, Kiena—215, Nowo-Święciany 
199, Moiodeczno—161, Jaszuny—98, 

Ł;ntupy—95, Prudy—90, Woropaje* 

wo—60, Zalesie—30, Parafjanów—20, 

Olkieniki — 19, Olechnowicze -— 15, 

Wilejca—13 i Ignalino — 8;—zaś z 
w-wa Nowogródzkiego 10019 tonn, 

w tem ze stacji: Słonim—2539, Do- 

manów—1915, Leśna—1149, Gawja— 
542, Skrzybowce—545, Lachowicze— 

502, Bieniakonie— 498, Różanka— 432, 

Bastuny—307, Juraciszki—249,Horodz - 

ki—232, Łida—179, Bohdanów—176 
Niemen — 160, Žerebilėwka — 133, 
Stołpce—125, Połoczany—111, Nowo= 
jelnia—85 i Orany—50 tonn. 

Wywóz źz innych w-w do oma 

wianych dwóch wynosił łącznie 
2220 tonn, w tem do w:wa Wileń: 
skiego 582 i do Nowogródzkiego 
1638 tonn, 

Przytoczone cyfry nie są ścisłe 

bowiem na pozycje: stacje „różne* 

względnie «pozostałe» dyrekcji Wileń- 
skiej składa się przeszło 10 tysięcy 

tonn, co do których „Rocznik statys- 
tyczny” nie zawiera bliższych wy- 

jaśnień. 
Ścisłe cyfry „Rocznik: Statystycz: 

ny“ podaje natomiast dla eksportu 

zagranicę: 15268 tonn z w-wa Wi- 
leńskiego i 19058 tonn z w-wa No- 
wogródzkiego, w tem: 

Z wwa Wi: Z wwa Na 

  

Wywieziono do;  leńskiego _ wogródzkie 
fonnz go fonni 

Gdańska 9996 11463 
Gdyni 40 — 
Prus Wschodnich 2617 1578 
Rumunji 90 — 
otwy 1673 232 

Niemiec 709 5785 
Czechosłowacji 15 — 
Austrji 38 — 

Razem 15268 19058 

Udział poszczególnych stacyj na- 
dawczych w eksporcie zagranicę był 

następujący: na terenie w-wa Wilen- 

skiego —Wiino—6412 (3850 do Gdań- 
ska, 1836 do Prus Wschodnich, 90 

do Rumuaji, 16 do Łotwy, 620 do 

Niemiec), Nowowilejka — 1299 (do 

Gdańska), Nowo-Święciany — 1860 
(1830 do Gdańska i 30 do Łotwy), 

Turmont—31 (do Łotwy), Jaszuny — 
745 (182 do Gdańska, 517 do Prus i 
46 do Łotwy), Kiena—752 (665 do 
Gdańska i87 do Niemiec), Oszmiana— 

na 251 (220 do Gdańska i 31 do 

Prus), Smorgonie—70 (do Gdańska), 
Prudy—264 (do Gdańska], Mołodecz- 

no—145 (do, Gdańska), Usza — 87 

(72 do Gdańska i 15 do Czechosło- 
wacji), Olechnowicze—290 (do Gdań: 

ska), Gieładnia — 217 (do Łotwy), 

Łyntupy—588 (do Łotwy), Wilejka— 
353 (138 do Gdańska, 60 do Prus i 
155 do Łotwy), Budsław—80 (20 do 
Gdańska i 60 do Niemiec), Paraija- 
nów—220 (70 do Gdańska i 150 do 

Łotwy), Podświlje — 554 (326 do 
Gdańska, 188 do Łotwy i 40 do 
Gdyni), Rudziszki — 1050 (555 do 

Gdańska, 173 do Prus, 252 do Łot- 

wy, 32 do Niemiec i 38 do Austrji) 
na terenie w-wa Nowogródzkiego: 
Bieniakonie—2922 (2013 do Gdańska 

723 do Prus i 186 do Niemiec), Ba- 
stuny—193 (do Gdańska), Lida—986 

SŁ 

KUREJR GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Eksport drzewa  Ko- tem ze stacji: Wilno—4039, Budzław (737 do Gdańska, 17 do Prus, 232 
do Łotwy), Domanów—1757 (105 do 
Gdańska, 1652 do Niemiec), Leśna— 

368 (58 do Gdańska, 310 do Nie- 
miec), Baranowicze—145 (do Gdan- 

ska), Nowojelni>—684 (319 do Gdań- 
ska, 365 do Prus), Mołczadź — 314 
(do Gdańska), Lachowicze — 1084 

(1009 do Gdańska, 75 do Niemiec), 
Budy—3249 (2411 do Gdańska i 838 
do Niemiec), Różanka—255 (75 do 

Gdańska i 180 do Prus), Skrzybow- 

ce—220 (80 do Gdańska i 140 do 

Niemiec), Słonim — 5196 (2917 do 

Gdańska, 173 do Prus i 2106 do 
Niemiec), Zerebiłówka—273 (120 do 

Prus, 153 do Niemiec), Juraciszki — 
28 (do Gdańska), Bohdanów — 325 

(do Niemiec), Horodźki — 668 (do 
Gdańska), Orany—391 (do Gdańska). 

Ogółem wywieziono zagranicę 

34326 tonn, co stanowi 4.45 proc. 

ogólnego eksportu drzewa obrobio- 
nego z Polski. 

Bilans roczny kształtuje się zatem 

dodatnio w wysokości: 21606 tonn 
dla w-wa Wileńskiego i 27429 tonn 

dla w-wa Nowogródzkiego. Cyfry te 
świadczą o zastoju w przemyśle 
drzewnym w tych dwu wojewódz- 

twach w roku 1925, bowiem za 

czas ostatnich 9 miesięcy 1924 roku 
bilans odnośny wynosił dla w-wa 

Wilenskiego—26428 tonn, dla w-wa 
Nowogródzkiego—33539 tonn. 

Zygmunt Harski, 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (o) Nowa ustawa skarbowa 

karna. W ostatnich dniach ogłoszona 
została nowa ustawa skarbowa karna, 
która wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 1927 r. 

Wspomnianej ustawie ulegają 
wszelkie przestępstwa w przedmiocie 
opłat celnych, monopolu tytoniowego, 
spirytusowego, zapałczanego, podat- 
ków od piwa, wyrobu i sprzedaży 
sacharyny, patentów akcyzowych i t. d. 
- Winni niedozwolonej uprawy ty* 
toniu ulegają karze pieniężnej w wy- 
sokości 20 zł. za każdy metr kwadra- 
towy oraz zniszczenia plantacji. Nie- 
dozwolone wytwarzanie wyrobów ty- 
toniowych podlega karze w wyso- 
kości 4-krotnej należytości monopo: 
lowej, żaś sprzedaż wyrobów tytonio* 
wych fabrykacji rządowej bez pozwo* 
lenia władzy skarbowej karze w wy- 
sokości od połowy do 2 krotnej ceny 
taryfowej sprzedanych wyrobów, Sprze: 
daż wyrobów tytoniowych po cenie 
wyższej, niż taryfowa, ulega karze 
wysokości 50-cio do 100 krotnej po- 
branej lub żądanej nadwyżki, 

Potajemny wyrób spirytusu podle- 
ga karze od 1000 do 10000 zł., kon- 
fiskacie spirytusu, a nadto karze 
aresztu od 1 do 6 miesięcy. O ile wy: 
rób miał charakter zarobkowy, kara 
wynosi 10000 do 50000 zi, oraz 
więzienia od 6 miesięcy do 2 lat. 
Nieupoważniona sprzedaż napojów 
spirytusowych podlega karze od 1 do 
6 miesięcy, 

Winni uszczuplenia podatku od 
piwa, ulegają karze w wysokości pię- 
ciokrotnej, 

Winni potajemnego wyrobu zapa- 
łek lub zapalniczek ulegają karze pie- 
niężnej od 3000 do 50000 zł. ` 

Winni niewykupienia patentu akcy- 
zowego ulegają karze, o ile przedsię: 
biorstwo prowadzone jest jawnie, w 
wysokości połowy należnych opłat, 
jeżeli zaś tajnie, w wysokości dwu: 
krotnej tych opłat, przyczem przedsię- 
biorstwo ulega zamknięciu, 

znanej swojego cząsu, w całej Pol-. 
ce autorce «365 obiadów» p. Lucy- 

«nie Čwierczakiewiczowej,  doprasza 
„się gry energiczniejszej, a przedew- 
*szystkiem mocniejszego głosu niż na 
;scenie Teatru Polskiego. A dopieroż 
niezliczone «na stronie» i całkiem już 

«dziś niemożliwe monologi! 
— Ona nie wie, że tu przyjecha- 

łem. A ja przeczuwam, że tędy Lę- 
dzie szła ze swoim amantem. Ukryję 

„się gdzieś w pobliżu. Oto gęsty kiąb 
| ławka w zupełnym cieniu. Co sły- 
156! Już nadchodzą. Bogowie, miej. 

jcie mnie w swojej opiecl (ukrywa 

ię). ; 
Albo: : 

4 — O, jakżem nieszczęśliwa! Za 
dne skarby nie okażę Władysławo- 

wi, że go kocham. Niech się tylko 
zbliży! Potrafię okazać mu jak bar- 
dzo nim gardzę, Będę zimna jak głaz! 
|Bede.. Będęl...;(uderza piąstkami kil- 
kakrotnie w poręcz ławki). Albo mo- 

że: nie! Udam, że nic nie spostrze- 
am,.. O Boże, jakie znoszę katuszel 

I pomyśleć, że to wszystko, Solo 
e sceny trzeba wyrecytować, z moż- 
iwem przejęciem się i — przeżywa: Bałuckiego. Chyba by 

To, wierzyć proszę, stokroć scenę cała gromada jaskółek? A i to 

nicznej? P. Kuszlówna. Dzięki dosko- 
nałemu usposobieniu, werwie, sub- 
telnej grze i dobywaniu (akcentów 
przemiłej szczerości z tekstu ileż to 
razy przeraźliwie (dla aktora) pustego 
—potrafiła p, Kuszlówrna wybić się 
na pierwszy plan sztuki. Nie p. Fren- 
klówna (Ochotnicka) grająca mono* 
tonnie lecz Marynia w interpretacji 
p. Kuszlówny obracała „dokoło siebie 
cały Klub Kawalerów. Nie swego 
wujcia Sobieniowskiego- Wołłejkę po- 
trafiła p. Kuszlówna odmłodzić; od- 
młodziła Bałuckiego. Czego nie zda- 
rzyło mi się nigdy jeszcze widzieć: 
"heroiną «Klubu» była — Marynia, 
Przy otwartej scenie sypały się 
oklaski. Był to tryumf gry aktorskiej 
jeden z najciekawszych dla recen- 
zenta, 

P. Wyrwicz-Wichrowski był co 
się zowie w swoim żywiole. Wyma- 
rzony Nieśmiałowski! Wchodzącego 
na scenę powitały oklaski, ten od 
razu samym wyglądem przemėwil., 

To były obie przysłowiowe ja- 
skółki, które,.. nie zdołały wrócić 
dawno prżeminionej wiosny sztuce 

sfrunęła na 

la aktora lub aktorki trudniejsze jeszcze... | wogóle, czy jest coś w 
ż wyrecytować zadawalniająco mo- «Klubie Kawalerów», co by opłaciło 

lolog Hamleta, Wilhelma Tella, Man- karkołomny wysiłek aktorski? Po co 
reda lub Kordjana. 

Kto wybrnął z największym ho- 
bicz z piasku kręcić? 

Za odruch jubileuszowego piety- 
lorem z tej ciężkiej sytuacji, poko- zmu należy się dyrekcji wdzięczność. 
ywując nie trudności i niejasności Niemniej p. Wierzyńskiego za 2aj- 

lecz — samego siebie, własne mującą konferencję o Bałuckim przed 
Taźniejsze rozumienie ekspresji sce: podniesieniem kurtyny. Wznowienie 

„Klubu kawalerów* dało repertuaro- 
wi zwrot ku retrospektywnym poka- 
zom, które są np. tu w Wilnie bar: 
dzo, na miejscu. Amicus Plato.. ale 
recenzent nie może patrzeć na poka- 
zywarą mu sztukę — z galerji, Miej. 
sce jego przyrodzone jest na wido- 
wni: czołowe, w drugim rzędzie par- 
terowych foteli. Z tego stanowiska 
ma obowiązek opinię wygłaszać. Mo- 
że tylko stwierdzić: galerja bawiła 
się doskonale. в 

I dwa jeszcze tylko słowa pod 
adresem reżyserji, Mise-en-scene pier- 
wszego aktu, z przedpokojem i sza- 
tnią restauracyjną w głębi, bardzo 
dobra. Reżysersko pierwszy akt wza- 
rowy. Ale — zaraz akt drugil Cóż 
za dekoracje! Coś wyranżerowanego 
z „Halki*, z „Fugenotów* czy z in- 
nej jakiej opery. „Klub”* grano bez 
stylizacji na rok 1880 ty. Zgoda. W 
sztuce nic niema specyficznie -stylo- 
wego oprócz jej nikłości. Ale gdy 
się poprawi tekst na utyskiwanie 
(Dziurdziulińskiej), że obecnie panny 
strzygą włosy 4 ła gargonnć i noszą 
spódniczki po kolana, to — jakby się 
nagle wyjechało z Bałuckiego czwór- 
ką koni. Tego nie można robić, Lee 
piej całkiem skreślić niż popełnić 
anachronizm. » 

Sztuka najniewątpliwiej będzie 
miała powodzenie. Przedewszystkiem 
jako popołudniówka. 

Cz, Jankowski. 

OL 

Celem wykrycia winnych, organa 
skarbowe na mocy upoważnienia 
władzy skarbowej I instancji, wzglę: 
dnie „inspektora kontroli skarbowej, 
uprawnione są do przeprowadzenia 
rewizyj domowych, a w. razie po- 
trzeby i rewizji osobistej. 

— (0) Płatność podatku do- 
chodowego. O ile nakaz został do: 
ręczony przed 15 października, nale: 
žalio płacić do 1 listopada a 2 termi- 
nem ulgowym do 14 listopada, o ile 
zaś nakaz doręczono po 15 paždeier- 
nika natenczas podatek ten płatnym 
jest w ciągu 30 dni od dnia doręcze- 
nia a z terminem ulgowym w ciągu 
44 dni od dnia doręczenia. 

— (o) W sprawie podatku o: 
brotowego. Wobec pełnych wymia- 
rów 2 proc. podatku obrotowego 
przez niektóre urzędy skarbowe, wła- 
dze odnośne wyjaśniły, że od obrotu 
hurtowego artykułów spożywczych 
pierwszej potrzeby (zboże, ziemiopio” 
dy, jadalne produkty spożywcze po- 
chodzenia krajowego jak mąka, pie- 
czywo, kasza, Sól, cukier, nabiał, mię- 
So, tłuszcze jadalne, roślinne i zwie- 
rzęce, wyroby masarskie) płacić nale: 
ży stawki I proc. Jedynie ryby, drób, 
dziczyzna, konserwy, pasztety, wyro- 
by cukiernicze i trunki z żawartością 
alkoholu płacą w hurcie (jak w deta- 
lu) pełną stawkę 2 ргос., przyczem 
wyraźnie zaznacza się, że ta 1 proc. 
ulga odnosi się do przedsiębiorstw 
hurtownych, które nie prowadzą 
ksiąg. Zniżka podatku obrotowego 
dla hurtowników prowadzących księ- 
gi handlowe wejdzie w życie dopiero 
1 stycznia 1927 r. 

— [x] Prośba kupców żyd. do 
Min. Skarbu. -Związek kupców ży- 
dowskich w Wilnie zwrócił się w 
dniu wczorajszym do _ Ministerstwa 
Skarbu z prośbą o pewną prolongatę 
i wstrzymanie egzekucji za nieopłaca* 
ne podatki państwowe przez poszcze- 
gólnych petentów. 

Egzekucja te dotyczą nieopłaco- 
nych podatków państwowych za rok 
1925 —26, 

— (x) W sprawie rewizji kon: 
cesji monopolowych Ministerstwo 
Skarbu powiadomiło ostatnim  okól- 
nikiem Urząd Skarbowy w Wilnie, iż 
w myśl reskryptu b. Prezydenta 
Rzplitej p. Wojciechowskiego z po- H8 
czątkiem r. 1927 ;wejdzie w życie u- 
stawa, dotycząca rewizji koncesji mo- 
nopolowych. Jak nas informują usta- 
wa ta będzie tylko częściowo zasto: 
sowarią, a mianowicie obejmie nara- 
zie 15 proc. koncesjonarjuszy pry- 
watnych. : 

Nadmienić należy, iż związek in- 
walidów wojennych już od dwóch 
lat walczy o zastosowanie tej ustawy. 

—  (n) Ceny w Wilnie z dnia 9 
listopada rb. 

iemiopłody: żyto loco Wilno 40—41 
zł, za 100 klg., owies 36 — 40, įęcz- 
mień browarowy 42 — 44, na kaszę 35 — 
37, otręby żytnie 25 — 27, pszenne 26—28, 
ziemniaki 6.50—7.50. Tendencja znižkowa, 
Dowóz niedostateczny. 

Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
hurcie), 100-110 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 90—100, 60 proc. 75—95, 70 proc. 
60—80, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 80.90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

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

Kasza manna amerykańska 150 160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
PRE 85—95, perłowa 80—95, pzcząk 
10—60, jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 130 — 150 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie 110—140, wie- 
rzowe 240—250, schab 270—280, boczek 
70—280. 

Tłuszcze: słoniną krajowa | gat. 3.80 — 
4.00, Il gat. 320 — 350, smalec wieprzowy 
450—480, sadło 350—380. # 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 170--190, twaróg 50—80 za 1 kg., 
ser twarogowy 100 — 180, masło nieso- 
lone 520 — 580, solone 450 — 480, desero' 
we 600—700. 

Jaja: 180—220 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: kartofle 9—10 gr. za 1 kg., 
cebula 50—70, marchew 12—15 gr. za lkg., 
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr, 
za 1 kg., brukiew 10 — 12, ogórki kwasz. 
300-700 gr. za 100 szt., groch 5060 gr. 
za 1 kg., fasola 55 — 65 gr. zal kg, 
kapusta świeża 10—15 za 1 kg., kalafiory 
30 — 50 za sztukę, pomidory 50 — 80 za 
1 kg. 

Owoce: jabłka 40—60 gr. za 1 kg., grū- 
szki 50—80, śliwki 60—100. 

Cakier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 400—420, śnięte 300— 
320 za 1 kg., szczupaki a: 390-400, śnięte 
280—300, okonie żywe 400-420, śnięte 320— 
350, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe 300-320, śnięte 250—270, leszcze 
żywe 400-420, śnięte 300—320, sielawa 320— 
350, wąsacze żywe 420-450, snięte 380—400, 
RE 400 — 450, płocie 150—180, drobne 

Drób: kury 250—500 gr. za sztukę, kur« 
częta 150—180, kaczki 300-600, bite 300— 
400, młode 200—250, gęsi żywe 1000—1200, 
bite 600—700 gr. za sztuką, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
9 listopada 1926 r. 

Dewizy ! waluty: 

Tranz, Sprz. Kupno. 
Dolary 8,99 9,01 8,97 
Holandia 360,70 361,60 — 359,80 
Londyn 43.78 43,81 43,59 
Nowy-Vorž 9,02 8.98 8.98 
Paryż 29,45 29,52 29,38 

a 26,72 26,78 26.66 
Szwajcarja 17397 17441 17354 
Wiedeń 127,13 127,45 124,81 
Włochy 3711 23787  -37,68 
Belgja 125,65 125,96 125, 34 
Stokkoim > = 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 13,50 — — 

2 kolejowa 87,00 — 
5 pr, pożycz konw. 46.75 — 

pi. požyczk, konw, — — — 
—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 38,75 — — 
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Spostrzeżenia meteorolog: 
Meteorologji U. 

z dnia 19—XI 1926 r. 
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URZĘDOWA. 
° — \№ ósmą rocznicę wskrze- 

szenia Polski. W dniu 11 b.m, 
jako w ósmą rocznicę wskrzeszenia 
Niepodległej Polski i oswobodzenia 
Stolicy Państwa z pod władzy zabor- 
czej, ustalone zostało Święto narodo- 
we, którego przebieg w Wilnie przed- 
stawia się następująco: 

O godz. 930 rano w Katedrze P' 
J. E. ks. Biskup Sufragan Wileński 
Michalkiewicz odprawi uroczyste na- 
bożeństwo, podczas którego okolicz» 
nościowe kazanie wygtosi J. E, ks. 
Biskup Bandurski. Po nabożeństwie 
nastąpi defilada wojsk garnizonu Wi- 
leńskiego. Równocześnie we wszyst- 
kich świątyniach wszystkich wyznań 
odprawione będą uroczyste modły. 

O godzinie 11 ej popołudniu w 
Sali Miejskiej odbędzie się popularna 
akademja, zorganizowana przez wła- 
dze miejskie, na której program zło: 
żą się przemówienia o istocie obcho- 
dzonego święta Niepodległości Polski 
oraz produkcje muzyczne i wokalne. 
Wieczorem w Teatrze Polskim w Lut- 
ni odbędzie się uroczyste przedsta- 
wienie «Zemsty» Fredry, poprzedzo* 
ne wstępnem przemówieniem, recy- 
tacją utworu okolicznościowego i o- 
degraniem hymnu narodowego przez 
orkiestrę. Na przedstawieniu będą 
obecni pok władz pań- 
stwowych, cywilnych i wojskowych 
oraz władz samorządowych, 

W przeddzień Święta wieczorem 
na ulicach miasta odbędzie się cap- 
strzyk orkiestr wojskowych, (t) 

% 

ków poszczególnych urzędów i in: 
stytucji o udekorowanie domów w 
dn. 11 listopada r. b. flagami pań- 
stwowemi. 

S K. Wimbor 
Komisarz Rządu na m. Wilno, 

— (t) Wizy uzyskane w roku 
1924 muszą być odnowione, 
Urząd Emigracyjny zawiadamia, że 
wizy jego równe przed dniem 1 
stycznia 1924 roku zostają z dniem 
'1.go listopada 1926 - roku uniewaž- 
nione. Emigranci, posiadający takie 
wizy na paszportach winni uzyskać 
w Urzędzie Emigracyjnym nowe wizy 
i karty rejestracyjne oraz uiścić obo* 
wiązującą opłatę 5 złotych. 

— Ukonstytuowanie się 
Rady izby Lekarskiej dla woje- 
wództw Wileńskiego i Nowo- 
gródzkiego. Dnia 8 b. m. -odbylo 
się w gmachu wojewódzkim pierwsze 
zebranie organizacyjne Rady Izby Le- 
karskiej Wileńsko-Nowogródzkiej, 

Zebranie zwołano celem  dokona- 
nia wyborów do zarządu, komisji re- 
wizyjnej i sądu Izby lekarskiej. 

Otworzył zebranie p. wojewoda 
Raczkiewicz, który też wygłosił prze- 
mówienie powitalne. W wyniku prze- 

YE: wyborów, obrani zo- 

Do wydziału wykonawczego Izby; 
pp. dr. dr. G. Sztolcman — przewo- 
dniczącym, Z. Domański i C. Sza- 

st 

Świerzyński — 

Na członków powołano J. Michnie- 
wicza, R. Sopoćkę, M. Świdę; na 
członków zastępców: 
G, Gierszuna, E. Kiemczyński, S, Ko- к 
rolko, L. Łukowskiego, L. Nochu. Chwaliły w rocznicę śmierci Jego t. |. 

D, Bujalskiego, 

mowski, J. Skwirskiego, S. Zaluską. 
Do wydziału sprawdzań „(komisji 

rewizyjnej) M. Buczyńskiego, G. Gie: 
cowa, L. Klotta, ;G. Peszyńskiego, Z 
Zawadzkiego. Е 

Do Sądu Izby: J. Bohuszewicza, 
L. Czarkowskiego, G. Giecowa, G, 
Gierszuna, prof. А. Januszkiewicza, 
S. Kozubowskiego, G. Kowarskiego, 
J. Krupską, W. Malinowskiego, M. 
Mińkiewicza, L. Nochumowski 
W. Odyńca, prof. Ka Opoczyńskiego, 
prof. ]. Szmuriłę, J. Wołożyńskiego. 

MIEJSKA: 
— (x) Ilość obszaru gruntów 

miejskich w Wilnie, Związek miast 
polskich w Warszawie zwrócił się w 
swoim dzasie do Magistratu m. Wil: 
na z prośbą o przesłanie mu wykazu 
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J 
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II turniej poetycki. 
Koto Polonistėw U. S. B w Wilnle o 

głasza konkurs na Il Turniej Poetycki, który 
odbędzie się pod protektoratem Pana Dzie- 
kana Wydziału Humanistycznego prof, Jana 
Qko w dn. 8 grudnia 1926 roku w sal 
Śniadeckich U, S. B. 

Stanąć do konkursu mogą: 
16 akademicy U. S. B., 

‚ 29 wszyscy poeci, zamieszkujący na te 
renie miasta Wilna. 

, Utwory poetyckie, nieprzekraczające stu 
wierszy druku maszykowego, należy nad- 
syłać w trzech (3) egzemplarzach do dn. 20 
listopada rib. do Komitetu Organizacyjnego 
pod adresem: Koło Polonistów U. S. B. ui. 
Zamkowa 11 — na ręce kol. ks. Kazimierza 
Kuciarskiego. 

Koperta ma zawierać utwór, podpisany 
jedynie godłem, oraz drugą kopertę zam- 
kniętą z nazwiskiem i mieniem i adresem 
autora. 

Komitet Organizacyjny Turnieju, w 
skład którego wchodzą kol. Marja Duna- 
jówna, kol. Władysław Gasiulis, kol. ks. 
Kazimierz Kucharski, kol. Leon Sienkiewicz, 
kol. Hanna Warzańska i kol. Halina Wę: 
żyk-Widawska, zastrzega (sobie prawo 23- 
kwalifikowania utworów dziesięciu autorów, 
którzy stauą do Turnieju o dwie nagrody 
1. przyznanie palmy Pierwszeństwa Paetyc- 
kiego przez Sąd Turniejowy, złożony z Pa: 
nów Konstantego Bukowskiego, prof. Sta: 
nisława Cywsńskiego, Czesławą Jankow- 
R prof. Kazimierza Kolbuszewskiego, 
prof. Mieczysława Limanowskiego, prof. 
PE Massoniusa, prof. Stanisława Pi- 
gonia. 

2. wyróżnienie poety przez Audytorjum 
Turnieju drozą złożenia największej ilości 
głosów. : 

Utwory zakwalfikowane będą w dniu 
Turnieju odczytane przez artystów <Reduty» 
w porządku alfabetycznym godeł. 

Orzeczenie sądu i wynik głosowania zo- 
stanie ogłoszony natych miast po skończonym 
Turnieju. 

Zwycięzcom Protektor Tumieju wręczy 
dyplomy. 

Ponadto Komitet Organizacyjny zastrze» 
ga sobie prawo odczytania pewnych utwo« 
rów niedopuszczonych do Turnieju ma ze- 
braniach Koła Polonistów lub zamieszczenia 
= wydawnictwie akademickiem <Alma Ma- 
er>, 

Wszystkie nadesłane utwory przechodzą 
na własność atchiwum Kota Polonistėw. 

związkowi zestawienie, w  którem 
wskazuje, iż m. Wilno specjalnych 
funduszów gruntowych nie posiada, 
oraz że gruntów na cele budowlane 
dotąd nie sprzedawało i nie nabywa- 
ło. Pozatem Magistrat podaje, iż m. 
Wilno posiada obszaru administracyj- 
nego razem 10.400 ha, w tem należą 
de zarządu m. Wilna trzy folwarki 
miejskie (Kuprjaniszki, Leoniszki, Tu: 
paciszki) objętości 300 ha, lasu m. 
Wilno posiada 412,09 ha, działek 
ziemi wieczysto dzierżawnych 134,85 
ha i działek ziemi oddanych w zwy- 
kłą dzierżawę 1138,78 ha. Przeciętny 
czynsz dzierżawy działek ziemi wy: 
nosi: wieczysto-dzierżawnej za 1 mtr. 
1 zł. 13 gr., wieczystoczynszowej za 
1 metr — 11 gr, w Kuprjaniszkach 
za 1 metr 0,35 gr, w Leoniszkach— 
68 gr. iw obrębie miasta (części 
nieotwartych ulic i placów wydzier- 
żawionych od r. 1915) po 4 gr. za 
1 metr. 

SZKOLNA. 

— Dzień li-go listopada wol: 
ny od nauki. Kuratorjum Szkolne 
komunikuje: 8 

„Dzień 11 listopada jako dzień 
ósmej rocznicy proklamacji niepod- 
ległości Państwa Polskiego, kiedy nie- 
uzbrojone ręce ludu warszawskiego, 
młodzieży i dzieci wypędziły z War- 
szawy potężny garnizon niemiecki, 
aby obwieścić światu, że Rzeczpo- 
spolita wraca do życia samodzielne 
go, jest wolny od nauki szkolnej we 
wszystkich szkołach państwowych i 
prywatnych. 

(x) Przeniesienie szkół 
powszechnych. W dniu wczoraj- 
szym szkoła powszechna Nr. 3, prze- 
niesiona została do nowo-odremonto: 
wanego lokalu, przy ul. Ostrobram- 
skiej Nr. 5, dokąd przeniesioną zo- 
stanie w najbliższych dniach również 
szkoła powszechna Nr. 38, która się 
mieści dotąd przy ul. Wielkiej w 
domu Ligi Robotniczej. 

Nadmienić należy, iż nowoodre- 
montowane lokale dla szkół pow- 
szechnych, przy ul. Ostrobramskiej 
Nr. 5 urządzone zostały niedużym 
nakładem kosztów przez Magistrat 
według najnowszych wymogów tech- 
nicznych i higienicznych, Pozatem w | 
lokalu tym znajduje się ogromna sa: 
la rekreacyjna do zabaw i gier. 

W związku z otwarciem tych 
lokali szkolnych Magistrat przystąpi 
w najbliższym czasie do ogrodzenia 

bad—wice przewodniczący, A, Safare- i planowania placu przy ul. W.-Świę- 
wicz— sekretarzem, F, 
skarbnikiem. 

tych, przeznaczonego na boisko dla 
dzieci tychże szkół. 

— Dzień Oświaty Pozaszkol- 
nej. Pragnąc uczcić pamięć Henryka 
Sienkiewicza, Polskie T-wa Ośw. u- 

w dniu 15 listopada co roku urzą- 
dzać „Dzień Oświaty Pozaszkolnej”. 
W dniu tym mają być urządzone 
odczyty, przedstawienia, zb'6rki i t.p. 
rzeczy, z których dochód przeznaczo- 
ny jest ma oświatę pozaszkolną. W 
roku bież. Polska Macierz Szkolna 
Z. W. otrzymała zbyt późno powyż: 
sze powiadomienie i wobec tego, 
oraz Tygodnia Akademickiego, wła- 
dze wyjątkowo zezwoliły P. M, Sz. 
urządzić w Wilnie i w Wileńszczyź: 
nie Dzień Oświaty Pozaszkolnej nie 
15 listopada, lecz w niedzielę dn. 21 
listopada. 

POCZTOWA. 

— [x] Powrót prezesa Dyr. P.i 
T. z urlopu. W dniu wczorajszym 
prezes wileńskiej - Dyrekcji Poczt i 

Z powodu 8-letniej rocznicy Nie- do ankiety w sprawie polityki grun- Telegraf. p. Jan Popowicz powrócił 
podległości Państwa Polskiego pro. 
szę właścicieli i administratorów do: 

towej miast. 
W odpowiedzi Magistrat w dniu 

ze Lwowa i Katowic, gdzie bawił 
podczas kiikudniowego urlopu, i objąt 

mów m. Wilna oraz pp. Kierowni: wczorajszym przesłał powyższemu urzędowanie.



4 
= 

Wykrycie składu odezw komunistycznych. 
Policja aresztowała dwóch n 

Przed kilkoma dniami organa po- 
licji politycznej w Wilnie w drodze 
wywiadu uzyskały wiadomość, iż w 
związku z przypadającą w dniu 7 li- 
stopada rocznicą przewrotu komuni. 
stycznego w Rosji ma przybyć do 
Wilna znaczniejszy transport nielegal: 
nej bibuły komunistycznej, przezna- 
czonej dla szerszych sfer. roboini- 
czych i włościańskich woj. 
skiegoį 

Jak stwierdzono mieszkanie nieja: 
kiego Bałuszko Adama technika z 
zawodu stanowić miało składnicę 
przybywających do Wilna odezw. | 

Policja polityczna przeprowadziła 
niezwłoczną rewizję w mieszkaniu Ba- 
łuszki, gdzie wykryto olbrzymi ma: 
teijał kompromitujący i znaczną ilość 
druków propagandowych. Jednocze- 
śnie Bałusżko zeznał, iż za parę dni 
do Wilna przybyć ma niejaki Trocki 
Benjamin, wioząc z Warszawy prze- 

Echa aresz 

Poseł Jaremic 

W dniu wczorajszym podaliśmy 
wiadomość o aresztowaniu oddawna 
znanego władzom  bezpięczcństwa 
Szantażysty Sergjusza Popowa, ma- 
jącego na swem sumieniu cały sze- 
ieg Spraw jak kryminalnych tak i po- 
litycznych 

Sergjusz Popow w swoim czasie 
usitował otrzymać obywatelstwo pol- 
skie, przedkładając w tym celu  fał- 
szywe własnoręcznie  sfabrykowane 
dokumenia, 

W roku 1923 zdołał Popow po: 
drobić pieczątkę magistratu m. Wilna, 
dokonywując z jej pomocą szeregu 
naduż,ć. Bogatą historję kryminalną 
ma on poza sobą. Kim nie był: wła- 

Wileń. ka 

iebezpiecznych komunistów. 

znaczone ną dzień 7 listopada druki. 
Rzeczywiście na dwa dni przed przy* 
padającem świętem przewrotu komu: 
nistycznego przybył pociągiem poa- 
śpiesznym z Warszawy Trocki, a nie 
wiedząc nic o nakryciu przez policję 
składnicy mieszczącej się w domu 
Bałuszki udał się z całym olbrzymim 
a druków do jego miesz. 
nia. 
W drodze nastąpiło zdemaskowa- 

nie i ujęcie niebezpiecznego jak się 
okazało komunisty Trockiego. 

Cały transport wiezionych z War- 
sząwy odezw wpadł w ręce policji 
politycznej. : 

Energiczne dochodzenie ustaliło, 
iż'Trocki z Bałuszką już oddawna 
znajdowali się w ścisłym kontakcie z 
Mińskiem stamtąd otrzymując wska- 
zówki i niezbędne na propagandę 
środki materjalne. 

Dalsze dochodzenie w toku. 

tu Popowa. 

z interwenjūje, 

ścicielem hotelu, współw łaścicielem 
restauracji, współwłaścicielem kina. 
Wreszcie miarka się przebrała a Po- 
powa aresztowano. Obecnie ujął się 
za nim przyjaciel jego serdeczny. 
Któż to taki? | 

Oto poseł białoruski na sejm war« 
szawski p. Jaremicz. Pos. _ Jaremicz 
korzystając z.tego, iż do wyznaczo- 
nego terminu wysiedlenia Popowa 
do Rosji Sowieckiej, ma jeszcze pa: - 
rę dni czasu zwrócił się do władz 
miejscowych, a gdy to nie poskutko- 
wało i Popowa: nie wypuszczono, 
wszczął obecnie interwencję via War- 
szawa. 

Dygnitarz wileński—szmuglerem kokainy, 
Od dłuższego już czasu policja 

celna w Gdańsku obserwowała pew- 
nego przyjezdnego z Wilna, jak się 
potem okazało wysokiego dygnitarza, 
irudniącego się szmuglowaniem z 
Gdańska do Wilna kokainy. 

Jasnem jest, że kokaina ta prze- 
znaczona była dla dalszego szmuglu 
do Rosji, gdzie jak wiadomo towar 
ten pomimo surowych kar za handel 
nim, znajduje dużo nabywców. 

Utrwaliwszy się  niezłomnie w 
swoich przekonaniach policja Gdań: 
ska wysłała wślad za podejrzanym 
swoich funkcjonarjuszy, kłórzy przy 

Jak poseł Szapiel 
Przed kilkoma dniami miał się 

odbyć w Bieniakoniach zwołany przez 
posła Szapiela wiec. Wobec tego, że 
władze administracyjne nie zezwoliły 
na ten wiec, kierownik posterunku, 
w myśl rozkazu swej władzy przeło: 
żonej, nie chciał zezwolić na prowadze- 
nie wiecu; 

Obecna tam bojówka, oraz garść 
podburzonych włościan stanęła w po- 
zycji zaczepnej,. a nawet ostatecznie 
natarla na policję, tktóra aczkolwiek 

pomocy policji 
szmugiera. 

W walizce, pomiędzy innemi rze- 
czami znaleziono dwa kilo cennego 
proszku. Na mocy porozumienia się 
władz policyjnych niefortunny prze- 
mytnik przewieziony „został do Wilna 
i osadzony w więzieniu na Łukisz- 
kach. Dalsze śledztwo pomoże nie- 
wątpliwie do wykrycia gniazda zło: 
czyńców uprawiających szmugiel ko- 
kainy. 

Ze względu na toczące się śledz- 
two dalszych szczegółów ujawnić nie 
możemy. (T) 

wojuje z policją, 
zasilona kilkoma wojskowymi znajdu- 
jącymi się służbowo w Bieniakoniach, 
wobec wyraźnego zakazu władz uży: 
cia broni zmuszona była pod napo. 
rem napastników wycofać się z Bie- 
niakoń. 

„Takiego rodzaju postawien'e kwestji, 
uniemożliwiające _ funkcjonarjuszowi 
policji obronę munduru nie może 
przynieść korzyści powadze władz. 

Komendant posterunku został: ja: 
koby zawieszony w czynnościach, 

polskiej aresztowali 

Kto dziś powinien stawić się do. komisji: 
przemeldunkowej, ` 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Ostrobramskiej Nr 20, 22 (Nikodema 3), 25 
(Bazyljańska 2), 27, 29 (Kolejowa 1), Kole- 
jowej Nr 1, 3, Zawalnej Nr 64, 66 1 68, 
Bazyljaūskiej Nr 4 i 6, 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Dunajka — cała, drogi Hrybiskiej, wszystkie 
ss Piwnej Nr 13 (Rossa 2), «15, Rossa 
Em 

я Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulict 
"M. Pohulanki Nr 19, 19:a, 21, Objazdowej 
Nr 1 (cmentarz). 

iš Do a Kosisarjati, O ulic: 
alwaryjskiej ot т 44 — Kra i Nr 15 0 27 dk 

Do V Komisarjatu mieszkańcy ulic: 
Koszykowej Nr od 31 do 43 włącznie, Ce- 
glanej — cała, Legjonów od Nr 2:a do 26 
włącznie, składy wojskowe, Cedrowe Nr od 
1 do 23 włącznie i od 2 do 18 włącznie, 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
SS, Miłosierdzia, lewa strona cała do Fila- 
reckiej, Wojskowego cmentarza, obie strony, Wodozb'óru i Senatorskiej od Nr 11 — Żi 
włącznie, (t) 

— Pana naczelnika jKubickie- 
go jeszcze niema. W związku z 
przykrym wypadkiem jaki spotkał 
naczelnika wydziału technicznego u- 
rzędu poczt i tetegrafów, który będąc 
w. stanie nietrzeźwym stracił kilka 
tysięcy złotych skarbowych —znalezio- 
nych następnie u jego przygodnej 
znajomej, dowiadujemy się, że p. 
Kubicki został zawieszony w czyn: 
nościach. Rewizja kasy nie wykazała 

A WRA 

MAREK AŁDANOW. 

% Święta Helena, wyspa 
maleńka, 

W tej chwili panie wstały od sto: 
łu, panowie zaś pozostali — podano 
im porte-wine i cygara. Miss Zuzan- 

na, wychodząc, poczuła na sobie 
wzrok pięknych oczu de Balmina i 
radosna fala nieznanych jej uczuć 

ogarnęła jej serce. 
Sade Pie hrabia podobał 

się jej bardzo. Jedno tylko zraziłę ją 
nieco do niego. Gdy podano herbatę 
i Suzi zbliżyła się doń z konfiturami, 
z tyłu, ed strony kandelabra, ujrzała 
na głowie Rosjanina dużą dosyć łysi: 
nę, wielkości spodeczka do konfitur. 
Mimo, że brak ten de Balmin starał 
się widocznie zamaskować odpowie: 
dnio zaczesując pozostałe włosy, i 
chociaż gdy zauważył zbliżenie się 
młodziutkiej miss, odwrócił się do 
niej natychmiast fak zręcznie i natu: 
ralnie, że łysina znikła z przed (jej 
oczu, jednak nic nie zdołało się ukryć 
przed bystrym wzrokiem piętnastole: 
tńiej miss Zuzanny. Nie podobało jej 
się.to bardzo. Lecz tylko to jedno. 

braku sum, naturalnie po zwrocie 
przez urząd śledczy sumy 3,500 zł, 
odebranych nieuczciwej <towarzyszce 
libacji», pomimo to p. Kubicki do 
dzisiejszego dnia ukrywa się, jak wi. 
dać w obawie przed odpowiedzial: 
nošcią. Я 

KOLEJOWA. 
— Dochodzenie w Dyrekcji 

kolejowej w Wilnie W. tych 

  

Hrabia de Balmin stał się gościem 
w lch domu, żartował z nią i drażnił, 
poprawiając błędy, jakie czyniła, mó- 
wiąc z nim na życzenie lady Lowe 
po francusku. W 16ą rocznicę jej 
urodzin, gdy niektórzy z jej najbliż- 
szych darowali Suzi lalki, jak dawniej, 
hrabia ofiarował jej piękny nesseser, 
sprowadzony z Paryża, 2 inicjałami 
jej na purpurowym jedwabiu. Miss 
Mary zawołała swą wychowankę i, 
robiąc wielkie oczy, oznajmiła jej, że 
taki messeser kosztuje conajmniej 

dzisięć gwinei; nie mogła temu uwie- 
rzyć miss Zuzanna i nie uwierzyłaby 
niezawodnie, gdyby nie mówiła to 
wszystko — wiedząca miss Mary. 
To też wielce zmieszana była Suzi, 
gdy dziękowała hrabiemu za wspa* 
niały dar. De Balmin śmiał się do: 
brotliwie, powtarzał popiątane jej zda- 
nia, naśladując angłelski akcent, z ja- 
kim wymawiała francuskie słowa, — 
a miss Zuzannie zdawało się, że oczy 
jego są wilgotne i jakby posmarowa- 
ne masłem, jak śliwki — reinklody. 
I to też jej się podobało. A późnym 
wieczorem, gdy położyła się dó łóżka, 
błysnęła jej nagle myśl, że prezent 
z Paryża należało obstałować przy: 

ЗЕУО 

dniach przybyła z Warszawy na po- 
lecenie ministerstwa kolei specjalnie 
w tym celu wydelegowana komisja, 
która przystąpiła do zbadania i rewi- 
zji wydziału drogowego Dyrekcji P. 
K.P, w Wilnie. : 

Przyjazd komisji stoj w związku 
z gospodarką tego wydziału, za cza: 
sów b. prezesa dyrekcji Wileńskiej p. 
inż. Landsberga, która była przez pra- 
sę pewnego odłamu ostro krytyko- 
waną, 

Jednocześnie dowiadujemy się, iż 
został zawieszony w swych czynnoś- 
ciach urzędowych inż. Bystrzanow- 
ski aż do czasu ukończenia docho- 
dzenia. 

Szczegółów narazie brak. 

Z UNIWERSYTETU. 

— [x] Jeszcze w sprawie pro- 
sektorjum USB. Jak wiadomo z 
powodu sporu . między studentami 
chrześcijanami a żydami, w swoim 
czasie zamknięte prosektorjum USB. 
dotąd jeszcze jest nieczynne z ро- 
wodu niezažegnania żatargu. 

Obecnie dowiadujemy się, iż kie- 
rownik prosektorjum prof, Reicher, 
mając na względzie potrzebę otwarcia 
prosektorjum, zaproponował studen- 
tom zwołanie zebrania w celu po: 
jednania się i zażegnania nieporozu- 
mienia. 

Zebranie to prawdopodobnie od- 
będzie się w dniu dzisiejszym. 

Nadmien'ć należy, 1% wrazie nie- 
dojścia na tem zebraniu do porozu- 
mienia, prosekiorjum zostanie za: 
mknięte na przeciąg całego roku 
akademickiego 1925—26, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zjazd walny ziemianek 

Ziem Wschodnich. Z  iriicjatywy 
prezesek Kół Ziemianek powiatu 
Lidzkiego i Grodzieńskiego Księżny 
Ludwikowej Czetwertyńskiej i Księż- 
ny Eustachowej Sapieżyny odbędzie 
się dnia 17 b. m. o godz. 7 wieczór 
w lokalu Związku Ziemian (Zawalna 
9) walny zjazd ziemianek Kresów 
Wschodnich, zaszczycony obecnością 
ministra rolnictwa i dóbr państwo- 
wych p. Karola Niezabytowskiego. 

Celem Zjazdu jest skoordynowa- 
nie pracy społecznej Ziemianek na 
WSI. 

Dalsze obrady Zjazdu nazajutrz o 
o godz. 10 rano. 

Ze względu na doniosłość chwili 
oraz ważność spraw przewidzianych 
w programie Zjazdu prosimy Sza- 
nowne panie o konieczne przybycie. 

„W niedzielnym numerze „Słowa* 
w notatce o Zjezdzie wkradł się błąd 
a mianowicie zatytułowano jako „Zjazd 
Ziemianek powiatu Lidzkiego“ co ni- 
niejszem prostujemy. 

— Z Twa pszczelniczego z. 
Wileńskiej. Miesięczne zebranie T-wa 
pszczelniczego odbędzie się w dniu 
12 go b.m. 0 godz. 5-ej po poł. w 
lokalu gimnazjum im. Lelewela (Mi- 
ckiewicza 38). Zarząd prosi członków 
i przyjaciół—pszczelarzy O jaknajlicz- 
niejsze przybycie na to zebranie. 

— U Techników. W dniu dzi- 
siejszym pierwsza środa zabaw to- 
warzyskich. Radjo-koncert. Początek 
o godz. 7.ej wiecz. : : 

Wejście dla gości za osobistą lub 
pisemną rekomendacją członków Sto- 
warzyszenia. 

£ RÓŻNE. 
(w) Konfiskata. W dniu 9 

b, m. władze administracyjne zarzą- 
dziły konfiskatę: Nr 128. „Vilniaus 
Aidas” z dn. 9 listopada r. b. 

Konfiiskaty dokonano na podsta- 
wie art, 129 i 263:K,K. za umie- 
szczenie w wyżej wymienionym Nr 
«Vilniaus Aidas“ ohydnych i ktamli- 
wych insynuacji co do stanu naszego 
więziennictwa; gazeta w artykule p.t. 
„Amnestja” umieszcza cały szereg 
niezgodnych z prawdą i wprost wy- 
myślonych wiadomości. 

Jednocześnie redaktor „Vilniaus 
Ałdas* zostanie pociągnięty do od- 
powiedzialności sądowej. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś 
po raz drugi «Klub kawalerów» — Ba- 
łuckiego. Na premjerze tej pięknej komedji 
publiczność bawiła się doskonale i reago: 
wała silniej niż na najzabawniejszej farsie 
francuskiej, a gorące i huczne brawa w czar 
sie akcji, świadczyły, że «Klub kawalerów» 

najmniej pół roku naprzód! Ze wzru- 
szenia nie mogła zasnąć przez cały 
prawie kwadrans. 

Potem minął miesiąc pełen nie- 
zwykłych i niezrozumiałych przeżyć 
jakiegoś strasznego i radosnego 
oczekiwania Miss Zuzanna czuła, że 
coś musi się stać niezwykłego, coś 
co rozstrzygnie los całego jej życia, 
To coś stało się . wieczorem. Hrabia 
de Balmia rozmawiał długo z jej rodzi- 
cami, zamknięty z nimi w gabinecie 
gubernatora. Poczem wyjechał, odpro- 
wadzony przez sira Hudsona aż do 
bramy, przy której stał: jego powóz 
z murzynem i rosyjskim groomem. 

Tymczasem lady Lowe poszła do 
córki i powiedziała jej z pewnem za- 
żenowaniem i wzruszeniem, że hrabia 
de Balmin prosi o jej rękę. Lady 
Lowe wydawało się, iż zaręczyny 
córek ośmieszają ją, że jej powtórne 
zamążpójście z przed czterech lat 
wywoła złośliwe komentarze. Matka 
powiedziała Suzi,sże hrabia de Balmin 
stanowi świetną partję. Dziwnem jest 
co prawda zostać żoną Rosjanina i 
przykra perspektywa mieszkania jeżeli 
nie stale, to w każdym razie długi 
czas w Rosji. Jednak 'hrabia pocho- 

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

  

"nie stracił nie z dawnych swoich walorów. 
— Przedstawienie galowe. Jutro w 

czwartek, z racjj wypędzenia Niemców z 
Polski, przedstawienie uroczyste, na które 
złoży się arcydzieło Al. Fredry. <Zemsta za 
mur graniczny», poprzedzone przemówie: 
niem okolicznościowem. 

<Zemstę za mur graniczny» Kierownic 
two Teatru przygotowuje specjalnie na tę 

uroczystość. 
— Teatr «Reduta». Dwa wieczory 

baletowe Margarity i Valentina Pro 
man, O występie baletu rosyjskiego, który 

odbędzie się w sobotę 13—go i niedzielę 
14—go b.m. w «Reduc'e», prasa zagraniczna 
wyraża się z entuzjazmem: <Cudowny był 

wczórajszy wieczór Margarity i Valeniina 
Froman. Oboje są wspaniałymi artystami. 
Zajmuje ich nietylko każde drganie ciała, ale 

i każdy najdrobniejszy ruch duszy. Patrząc 

na Margaritę i Valentina Froman, zapomina 

się o technicznych okreśieniach, o ocenie po: 

szczególnych momentów»: W programie 

wieczoru artyści odtańczą między innemi: 

Wizja nocy do muzyki Chopina, Bachanalja 

do muz. — Głazunowa, oraz 12 różnych 

tańców. Orkiestra pod dyrekcją Zdzisława 

Górzyńskiego. Bilety są do nabycia w biu- 

rze podróży «Orbis» — Mickiewicza 1 

— Koncert Władysława Neu: 
mana w Kurytybie. Donoszą nam 

z Kurytyby (Brazylja), że dn. 8 peź: 

dziernika r. b. odbył się tam koncert 

rodaka naszego, Władysława Neuma: 
na, utalentowanego skrzypka-kompo 

zytora, któremu prasa brazylijska nie 

szczędzi słów uznania. : 

Oprócz utworów Różyckiego, 
Wieniawskiego i własnych, Włady. 
sław Neuman wykonał, wespół z do: 

ktorem L. Kossobudzkim, koncert J. 

S. Bacha (re minor) na dwoje skrzy- 

piec. : 

Na koncercie, w wypełnionej po 
brzegi sali konserwatorjum  muzycz- 

nego był też obecny konsul Rzeczy- 
p-spolitej Polskiej p. Zbigniew Miszke 

"z małżonką. 
Władysław Neuman (syn nieżyją: 

ccyh ś. p. Teodora, konsula general - 

nego Austro-Węgier w Egipcie i ce- 
nionej poetki Anny z Sżawłowskich 

Neumanów) powraca wkrótce do kra 
ju i zamierza koncertowzć między 

innemi w Warszawie, Wilnie i Po- 

znaniu. 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 
— Ujęcie niebezpiecznych ban :- 

dytów. Władze policyjne oraz KOP. 

po ostatnich napadach  bańdyckich 
na pograniczu litewskiem, roztoczyły 
wzmocniony nadzór nad miejscowo 

ściami podejrzanemi. 
Wynikiem tego nadzoru, było u- 

jęcie przez patrol policyjną wieczo- 

rem w zeszią sobotę w lesie około 

Oran, 2-ch osobników uzbrojonych 

w krótkie karabiny, Zatrzymani, jak 
ustałono, pochodzą ze wsi 

leżącej na samej granicy, po stronie 

polskiej. i 
«4 Wobec podejrzeń iż. zatrzymani 

brali udział w ostatnim napadzie na 

drodze wiodącej do. Ejszyszek, wła: 

dze zarządziły konfrontację ich z po- 
szkodowanymi. Podczas rewizji, w 

mieszkaniach u zatrzymanych znale- 
ziono dużą ilość naboi karabino- 
wych. 

SPORT 
-» Wielki match akademicki. 

Jak zawiadamialiśmy niedawno, odbę- 
dzie się w Wilnie w dniu 14 listo- 

pada rb. o godz. 11,30 match pilki 

nożnej między drużynami reprezen- 
tacyjnemi USB i szkół średnich. Match 
będzie stanowić jedną z ostatnich 
atrakcyj „Tygodnia“, niewidzianych 

dotąd w Wilnie, a wzorowanych na 

innych miastach Rzeczypospolitej. 

Bartele, 5 

Nr 262 1272) 

Dziś będzie wyświetlana 2.ga I ostatnia serja fllmu 

„Lot naokoło świata” p.t <ZwYCĘZCY PRZESTWORZA» 
8 aktów sensacyjnych przygód wśród fakirów hinduskich, 

Orkiestra pod dyre-cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
NAD PROGRAM: 1) <Z pobytu Romuńskiej Pary Królewskiej w Polsce» w 1 akcie, 

2) «Kolarstwo — igrzyska Olimpijskie» w 1 akcie. Ostatni seans o godz. 10 wiecz. 

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, 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta э godz. 3-tej, w soboty o godz. 1-tej i w inne dnie o godz. 5rtej, 

Spółdzielni Rolnej Kresowego 

  

Rolnicy: 
którzy mają na sprzedaż 

proszeni są.© zwrócenie się w tej sprawie do 

ul. Zawalna Nr 1, tel 1 
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RADIO 
Two 

„Elokirii Radjo techniczne 

  

В 
BIEGESEZ CZESZE OZZIE 

Obuwie szyte 
«Goodyear» i <Makay>, 
znającego dokładnie rynek, 

wyrobów: 

Manufacture Nationale des GhaussureS= ra 
DIAMOND, Termonde, Belgja, 

wykwintne i w dobrym gatunku, 
poszukuje doświadczonego i 

reprezentanta dla swych 

Łaskawe oferty przesyłać należy 
pod wskazanym adresem. 

NA RATY! 
Hart! 

NAJTAŃSZE 
Detal! 

ZRÓDŁO! 

Odbiornik *"P""czgsar skŁADOWE 
Wilno, 

Wileńska 24 
Tel. Nr 1038. 
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5 Nowootworzona Pracownia 
о Bieliźniarsko Krawiecka 

przy Państwowej „Szkole Przem.- 
Handlowej Żeńskiej 

im. E. DMOCHOWSKIEJ. 
Królewska 4, obok ogrodu Bernar- 

dyńskiego nad Wilentą, 3 piętro. 

o 

  

  

o U 
o 
© Dowiedzieć się 9—11 
Q rano i 2—4po połudnu. 
7 Mickiewicza 42, m, 11. Wilno, rocznik 1885, 

Daję korepetycję,* 
udzielam lekcji 

liczę niedrogo. 

  

    

GncUsKieg0 

"17.000—2.090—1.000° 
DOLAROW 

oraz „inne sumy 
ulokujemy zaraz 
na gwarancje 1 

hipotek. 
Dom H.-K. 

„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6. 
Telefon 9—05. 

О К О у па ш. 
Mickiewicza, 
słoneczny, 0 

dwóch oOkuach od 
ulicy, bez mebli, z 
niekrępującem  wejś- 
ciem dla solidnego 
lokatora. Adres w 

Redakcji <Słowa» 

  

    
    

    

  

OŚRODEK 
dobrego majątku, 
blisko kolei. Dom 
mieszkalny * dobry, 
rzeka rybna, łąki, 
budynki, przemysł 

na miejscu 
Dom Handl,*Kom. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9.05       

okój lub dwa 
pokoje z umebjo- 
waniem i wygo* 

do wynajęcia 
Zygmuntowska 

d. 22 m. 8. 

MIESZKAŃ 
większych i mniej- 
szych oraz poje- 

yfńczych pokoi 
poszukujemy dla 

solidnychK lijentów 

Dom H.*K. 

„ZACHĘTA: 
Gdańska 6, tel. 9:05 | 

DOM 
dochodowy 
niedekretowy 

w Wilnie 
sprzedamy zam. 
Warunki okazyjnie 

dogodne 

dami 
ul. 

  

  

    

Dom. HK. 
«ZACHĘTA» 
Gdańska 6, tet. 9.05       

gublono książkę 
wojskowę wyd. 
przez P. K. U. 

Wilno rocznik 1893 na 
imię Feliksa. Miszkuń- 

ca, oraz leg, 
Nr 33131/33180 Litwy 

rodkowej wyd. 
271Х 1922 r. 

  

wojskową wyd“ 
przez P. K, U. 

na imię Ignacego 

    

    
  

  

3 

  

     

  

  

  

B. Zarząd Wil, Twa Wz. Kredytu 
z powodu niedojścia poprzedniego 
EA zgromadzenia b. członków 

T-wa prosi przybyć na ponowne 
walne zgromadzenie w dniu 19 b. m, 
o godz. 6 wiecz, w Sali Magistratu, 
Dominikańska 2, celem omówienia 

spraw T-wa, 
W razie nieprzybycia dostatecž- 

nej ilości członków, następne bez 
względu na llość obecnych, odbędzie 

|_„slę tegoż dnia_o godz. 1 wiecz, 

o 
o 

o Przyjmuje wszelkie zamówienia od о Akuszerka Sarola. OE 22 : „A O w: 
Q najskromniejszych do najwykwiatniej- G W: Smiałowska 
O szych po cenach przystępnych. || O przyjmuje od godz. 9 

o Pracownia otwarta od g. ej do'ltej Q do 19, Mickiewicza ”ygubiono wojskową | 
o i od 3:ej do 6-ej. | o 46 m. 6 Zine wyd. przez 
o (W soboty tylko do g, 3:ej). O  WZP. Nr 63 P, K. U. Wilno, 
| oooooooooooooooooa | rocznik 1891, oraz 

- Pod Wi dowód osobisty wyd. 
Biuro Techniczno - Handlowe o NEM |przez Starostwo pow. 

; 4 tanio sprzedam Wil. + Trockiego, na 
J. KRUŻOŁEK A. AA OIS folwarczek r. imię Józefa Marcin- 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560, za 2.000 dolarów. kiewicza. 
Adres tel. zaj nis Wilno» BD Madlókom : 

oleca po cenach fabrycznych artykuł; Ą 
OS i materjały budowlane. > „ZACHĘTA* gubiono książkę 

- Gdańska6, telef.9-05 wojskową wyd. 
= przez P. K. U. 

Ł V Ž WW Y Šis rocznik R ; 
. oraz metryki koś". 

oraz. wszelkie artykuły do sportu DOKTOR cieinie, 40 zł, kartę 
zimowego hurtowo i detalicznie poleca D ZELDOWIGZ opłaty ziemi, ną imię 

K. PARAFIŃ=KI i S-ka + Antoniego Witkow- 
chor. WENERYCZ. | skiego, Świetlana 6. 

Kraków, Sławkowska 14. NE, MOCZOPŁC. EG 
: — КОВЕ — i 

DOM od 10-1, od 5-8 w. gubiony biały ze- | 
z ogródkiem na KUPIMY zaraz DOKTÓR Zógiż wymiarami 2 
Zwierzyńcu okazyj- || za z0t6wke dob ^ ielizny na u ., 

nie niedrogo sprze. || dom w dzietnicy || Z.ZBIOWICZOWA |rę* św, Michalski LT damy. Wszelkie iż z BIECE, WENE św. Anny, uprasza się 
wygody. Punkt śródmieścia K |". * | łaskawego znalazcę 
bardzo dogodny Dom H.-K. „R RÓG MOCZ,” odnieść do szkcły 
Dom H.-K, A DRC 12 * | Przemysłowo-Handlo* 

ZACHĘTA: || ZACHĘTA Mickiewicza 24 | kideskkj, PY uk Gd Gdańska 6 m E Królewskiej Nr 4 
ME 5-05 Tel. 9—05, tel. 277 Annie Podwiūskiej,         

dzi z rodziny szkockiej i pewna ga- 
łęź tego rodu do niedawna zamiesz- 
kiwała Anglję. Lady Lowe znała oso- 
biście ostatniego przedstawiciela tego 
znakomitego rodu, Ramsay Boswell 
de Balmina, właściciela zamku Balmo- 
rale. Lecz rzeczą najważniejszą jest 
to, że hrabia jest bardzo dobrym 
człowiekiem i gentlemanem, a perfecć 
gentleman. 

— You are so young Suzy, arn't 
you?.— rzekła 2 westchnieniem lady 
Lowe. 

_ — I am, mother, — odrzekła miss 
Zuzanna, « nie rozumiejąc dobrze 
swych słów. 

— God bless you, 
Obie zapłakały. Potem przyszła 

miss Mary i zapłakała również. 
Wreszcie zjawił się sir Hudson i 
oznajmił, że. nie należy płakać, tecz 
śmiać się, Następnego dnia miss Zu: 
zanna została narzeczoną hrabiego 
Aleksandra de Balmina, narzeczoną 
zakochaną po uszy i bezgranicznie 
szczęśliwą, Komisarz rządu rosyjskie- 
go czekał zezwolenia od swego rządu 
na opuszczenie wyspy św. Heleny. 
Ślub miał się odbyć przed wyjazdem. 

1 

Aleksander de' Balmin poraz trzeci 
już zawiązywał przed lustrem swój 
krawat. | Nie udawało mu się to dzie 
siaį, Chciał koniecznie, by węzeł jego 
krawata był zupełnie podobny do 
tego, jaki nosił w ostatnich czasach 
George - Bryan Brommel. Hrabia czę- 
sto spotykał pierwszego z europej- 
skich dandysów (nazwa ta właśnie 
świeżo zamieniła (poprzednie określe- 
nia: petits—maitres, roućs, incroyab- 
les), podczas pobytu swego w po- 
selstwie rosyjskiem vw _ Londynie. 
Sprzączkę przy trzewikach, słynną 
brommelowską sprzączkę zastosował 
już dawno z powodzeniem w swem 
ubraniu. Lecz z krawatem nie uda- 
wało mu się, Wydawało mu się 
przytem, że towarzystwo z wyspy 
Św. Heleny nie potrafi ocenić gen+ 
jalną prostotę stylu Brommela, zasta- 
nowił się więc czy nie lepiej byłoby 
przejąć styl inny, Śmielszy ton ele- 
„gancji w typie lorda Byrona. 

„Przejdę chyba od jednego B do 
drugiego” zapytywał siebie Aleksan- 
der Balmin, przypominając sobie By- 
rona. Hrabia również kilkakrotnie spo: 

tykał go w Londynie: był to właśnie 
okres rozkwitu powodzenia młode" 
go autora Chiide Harold. 
pierwszy de Balmin spotkał poetę 
na wieczorze, na który zaproszono całe, 
wyższe towarzystwo, 
z panią de Stael. 
ruchomo w fotelu, oglądał chmurnie 
gości i nie wstawał prawie na powie 
tanie pań. Mężczyźni spoglądali nie* 
chętnie na jego twarz przezroczyst, 
© martwej piękności posągu, na jego * 
czarny frak, który wkładał wbrew 

noszenia granatowych fra" 
ków. Lekceważącą nieruchomość 1017 
da tłomacżyli niektórzy chęcią ukry“ 
cia swego kalectwa. Z: 
pominając 'o dobrem „wychowaniu 
wpatrywać się poczęło w pięknego 

Sam Brommel, 
się ra chwilę w salonie, 
zazdrośnie oglądającymi go młodymi 

którzy « starali się — 00° 
strzedz i zapamiętać każdy szczegól 
jego tualety, :bystrem spojrzeniem 
obrzucił Byrona i, 

modzie 

poetę, 

dandysami, 

to w jego Stylu, 
naniem: nie obawiał się on żadnego 
rywala — wszakże był 

W. Zdr Nr. 31. та wynagrodzeniem. 

    

    

    

   

  
„Po raz 

dla spotkania 
Byron siedział nie” 

Kilka dam, za” 

który ukazał 
otoczony | 

chociaż nie było 
skinął głową Z uz* 

Brommelem! 
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