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nych rolników, chłopi, uzyskali moż+

ność
szerszego
rozpostarcia się na
polu gospodarki krajowej.
Ważnym
czynnikiem umożliwiającym parcelację
był
wzrost dobrobytu,
który
zaw

dzięczamy
)
|

|

rozwojowi

dróg komuni»

kacyjnych i pozyskaniu na jakiś czas
dla wytw o
naszej rynków odległych
(Jan Bloch, z'emia i jej obdłużenie, Warszawa, 1805 r.)

Konsta:ując znaczną

ilość

mająt-

ków znajdujących się w stanie krytycznym, Bioch przychodai do wniosku, że podaż ziemi do rozparcelowa-

nia jest w Królestwie znacznie wigk-

Szą od popytu na nią.

Proces parcelacyjny w b. Krėlest-

wie był względnie znaczny.
Około
1870 r. t. jį. bezpośrednio
po reformie uwłaszczeniowej w po*

siadaniu włościan

na terenie

Króle-

stwa
polskiego
było 4545604 ha, w
- roku zaś 1909 do włościan
należało
6014985 ha, stan
więc posiadania
własności
włościańskiej
w okresie
40-letnim zwiększył się prawie o 1 i

Ół milj. ha,

obszaru

tej

co stanowi

pierwotnie

liczby 1002680

grunty

zakupione

1/3

część

zajmowanego.

ha przypada

przez

Z

na

włościan od

niewłościan do. 1904 r., 132464 — na

grunta zakupione przez włościan
za
pośrednictwem Banku Włościańskiego od 1904 — 1914,
reszta grunty,

które przeszły na własność

włościan

szych

we

”najdowało

gich 741799.

władaniu

pierw.

się 342155 ha, dru:

Jeżeli zestawimy własność drobną

wszystkich

trzech kategoryj: włościań-

Grunta

Na

tę parcelację

wpływało

Mackiewicza 63

iusi

Likwidacja organizacyj

szym

wychodźtwem

Niemiec

oraz

zarobkowem

emigracja

Zjednoczonych, dającą
cent reemigracji.
Przecietny rozmiar

zniweczyły

we Grabskiego

antyfaszystowskich.

oraz na Obszarze

wielkiej

daje

się

tylko tylko zostanie

Spotęgować

przez wzmocnione życie gospodarcze.

PARYŻ.

wypuszczony

11 XI. PAT. Ilość bomb

że poniesie śmierć

kość granatów ręcznych.

właściciel folwarku jest skłonny

wy”

Odprężenie

zbyć się pól dalszych, nie występuje

Akty, doty-

sytuacji

w Berlinie.

gdyż ci robotnicy znajdują zajęcie we socjaliści głosowali przeciwko wnioskowi komunistów, domagających się
rokowań z rządem
w sprawie nadźwyczajnej
opieki
wzrastającej intensywności rolnictwa natychmiastowych
społecznej

oraz przemyśle. Przy parcelacji
— forsownej, prowadzonej przez
państwo
wywłaszczające grunta dla jej prowa”
dzenia, a więc nie wynikającej z naturalnego
rozwoju
gospodarczego,
staje na porządku dziennym
sprawa
robotników rolnych, zarobku pozba*
wionych wskutek owej parcelacji. Stąd

nad

bezrobotnymi,

którzy utracili juź prawo

do

zapomóg.

otrzymywania

z socjal-demokratami za pośrednictwem przewodniczącego komisji socjalnc=
politycznej posła centrum 'Essera, który
przeprowadzić ma dziś rano rokowania z socjalistami,
Mimo wszystko nawet
w łonie koalicji
rządowej
zaznaczyły się

wczoraj wieczorem
we wszystkich niemal reformach agrar- głównej

pewne rysy. Ujawniło

się

to

na posiedzeniu komisji

Reichstagu, gdzie centrum
Sprzeciwiło się stanowczo dyskusji
nych powojennych spotykamy postunad żądaniarni ministra
komunikacji, dotyczącemi powiększenia
etatów
lat uwzględnienia przy parcelacji
rourzędniczych jego działu. Wobec tego centrum zażądało,
aby
wszystkie
botników rolaych, pracujących w rożparceiowanym rnajątku, lecz realizacja sprawy personalne zełatwiono wyłącznie w ramach budżetu głównego.
Dzisiejsza rada gabinetowa ma zająć stanowisko
wobec
tego życzenia
tego postulatu natrafia na olbrzymie
centrum.
:

trudności ze względu na brak šrodków
u tych robotników na nabycie

gruntu oraz potrzebnego
inwentarza
żywego i martwego. Ze strony robotników rolnych wysuwają się najskraj:
niejsze żądania wywłaszczenia
ziemi

Nowe

wybory

na Węgrzech.

BUDAPESZT. 11 XI. PAT. Po załątwieniu przedłożenia w
Izby wyższej obecne Zgromadzenie Narodowe
zakończyło
swą

sprawie
działal.

bez odszkodowania i rozdania im ność, Nowe wybory będą rozpisane. Obecne Zgromadzenie Narodowe
Partje rządowe
do oraz dostarczenia kredytów. Wszystko zostało wybrane na wiosnę 1922 roku na przeciąg 5 lat.

pro-

w

całem

pod hasłem;
wielkie wstrząsnienie rozpoczną walkę wyborczą
życiu gospodarczem i jest który przeprowadził sanację finansów*.

ponad środki finansowe w spółczesnem

„Stabilizacja

obecnego

rządu,

warsztatów pracy oraz
podniesienia
rolnictwa do takiego
natężenia,
by

ono mogło produkcyjnie

zużytkować

naszą gęstą ludność wiejską, przyczem

rozmieszczenie tej ludności po
terytorjum

polskiem

bardziej

całem

równo-

151156 ha mierne, a więc kolonizacja wewnę265213 „ trzna musi stać się pierwszorzędnem

„
Grodzieńska
„
Minska
726096 „
„
Wołyńska
304590 „
Przyjmując, że połowa dokonanej
parcelacji w gub. wołyńskiej i 1/4 w

ciągu

41 lat,

nasze przeciętnie 17000 ha rocznie,

prócz

króla Jerzego i otoczenia królewskiego brali udział premjer Baldwin

i członkowie gabinetu.

-

NOWY YQRK 11 Xi PAT.

uroczyście w całych
innych uroczystości,

Bern.

Stanach

Shaw

Osma

Zjedn.

rocznica

zawieszenia

dwuminutowem

laureatem

broni była

milczeniem

nagrody

oraz

obchodzona
szeregiem

Nobla.

wych

Czyli O

do Niemiec,

jenną

przyjmujemy

15000

ha

dzierżawców i drobnych

par-

spektywy
odbędzie

wg. uchwał

sejmo-

1920—1925 r.
Władysław Studnicki,

sprowadzenie zwłok
Józefa Bema.

gen,

Suma

wynosi

pieniężna

związana

z nagrodą

Nobla

118 tysięcy koron szwedzkich.

Rozwiązanie

w każdym

:

dziale za

rok

1925

stowarzyszenia.

BERLIN 11 XI PAT. Rząd pruski rozwiązal nacjonalistyczne
king, zaś prefekt Magdeburga rozwiązał stowarzyszenie Wehrwolff.

ogółem

w ciągu 14 dni.

Ž

Huragan

ną szacować należy od 115—do 120
powstał komitet który sprawą tą się
ha rocznie.
ZAKOPANE
zajął i przygotowuje jej: realizację.
Warunki
gospodarcze
przedwoJak wiadomo gen. Józef Bem pocho- try halne, czyniąc
jenne były znacznie lżejsze, niż obecwany jest na cmentarzu w Alleppo iw o*olicach. W

celi, które jako wydzielone z gospo:
darki folwarcznej szły na parcelację.
W Galicji wraz z Bukowiną pg.
danych urzędowych cytowanych przez nie: oprócz zarobków w kraju otrzy= ako Murad Pasza.
Kalinkę, grunta dominalne wynosiły mywano znaczne sumy zarobione za«

rzeniami.

gospodarcze
konferencję

stowarzyszenie

Polski"
oraz
z przedstawi»

cielami sfer handlowo-przemysłowy
ch.

PPS.

i min, Moraczewski.

WARSZAWA, 11.X:.(żel.wż, Słowa)
Przejście PPS. do opozycji przyjęto
w kołach politycznych
stolicy bez
"większego zdziwienia. Przejścia takie-

go oddawna

już oczekiwano

i jedy-

nie interesującą kwestją jest obecnie
sprawa min. Moraczewskiego. Rezolucja CKW. w tej sprawie
otoczona
jest jaknajściślejszą tajemnicą. Według
pogłosek prezydjum CKW.
zapropo-

nowało min. Moraczewskiemu
opusżczenie rządu albo partji,

albo
Inne

natomiast wersje twerdzą,
że z min.
Moraczewskim
prowadzone są per:

traktacje. Podobno mają

być

wysu-

wane formuły kompromisowe a mia«
nowicie,
że na
czas pozostawania
min. Moraczewskiego
w
gabinecie

partja udzieliłaby

mu

urlopu. Sprawa

min. Moraczewskiegó i jego stosunku
do partji zostanie wyjaśniona
osta=
tecznie prawdopodobnie jutro.

Odznaczenia
orderem „Polonia Restituta".
W związku z uroczystym obcho-

dem 8 rocznicy Wyzwolenia Polski
odznaczeni zostali orderem «Polonia

Restituta»:
Wielką

wstęgą orderu <Odrodzenia
Polski (I klasa).

Stanisław Patek— minister

pełno-

mocny | klasy — za wybitne
na polu dyplomatycznem,

zasługi

Krzyż komandorski z p
«Odrodzenia Polski» (Il klasa):

Inż. Hipolit Gliwic — b. minister
przemysłu
i įhanulu, za wybitne zasługi około rozwoju handlu polskie-

go w kraju i na terenie Stanów Zjed-

noczonych,

oraz

za pracę naukową,

Kętrzyński—posei

pol-

ski w Moskwie—i Roman Knoll pode
sekretarz stanu w ministerstwie spraw
zagranicznych — za wybitne zasługi
na polu dyplomatycznem,

gen. dywi-

zji Daniel Konarzewski — za wybite
ne zasługi na polu administracji ar

mji, Aleksander Lednicki adwokat —
za wybitne
zaslugi
na
polu pracy
społeczno narodowej, dr. Jan Modzelewski
poseł
w
Bernie,
Ка
zimierz Olszowski — noseł w Berlie
nie, dr. Włodzimierz Borski—prezes

Najw. Tryb. Admin.,

czkiewicz

Michał

Jagiel.,

—

Władysław

wojewoda

Roztworowski

inż.

Rae

wileński, dr.

prof

Uniw.

Franciszek Sokal—dele-

gat Polski

przy

Lidze Narodów,

dr.

Henryk Strasburger — komisarz Rzeczypospolitej

*

w Gdańsku.

Krzyż komandorski „Odrodzenia Polski"
(lil klasa.)

Dr. Henryk Arctowski—prof. Uniw.
Jana Kazimierza we Lwowie,
gen.
Dąb Biernacki z Gen. Insp. Sił Żbr.,
dr. Birksfellner—sędzia Tryb. Admin.,

gen. bryg. Burkardt - Bukacki,

gen.

Orlicz-Dreszerg— obaj z Generalnego
Inspektoratu,
gen. bryg. dr. Roman
Górecki—zastępca szefa Admin. Armji

dr. Talko - Hryncewicz,

prof

Uniw.

Jagiel, dr. Tadeusz Jackowski — dyr.
dep.

politycznego

Jamonł,

sędzia

M, $,

Sądu

Karol Kirst—dyrektor

stracji M.S. Wewn.

Z. Janusz

Najwyższego

depart. admini-

Władysław Orest:

Kuczyński, naczelnik wydz.
w Mn.
Spraw Wewn. gen. Henryk Minkie.

wicz-dowódca Korp. Ochrony Pogr,

STOKHOLM, 11— Xi. PAT. Akademja szwedzką przyznała nagrodę
zadaniem Polski. Zadaniem tym nie Nobla za rok 1925 w dziale literatury Bernardowi Shaw. Sprawa nagrody
współdziała, iecz przeciwdziała nasza w dziale literatury za rok 1926 została odroczona
do następnego roku.

reforma agrarna

Łodzi

do

się

Bartel udaje

gdzie wygłosi odczyt na temat „Per:

dr. Stanisław

Kompromitacja misji sowieckiej,

państwie. Wydzielają robotnikom rol-

rozparcelowa-

WARSZAWA, 1 XI. (£eł.wł, Słowa).
nadchodzący poniedziałek vice»

Również zastanawiał się nad sytuacją zarząd parlamentarnej frakcji
socjalistycznej. Stronnictwa koalicji rządowej postanowiły wejść w kontakt

Spotkanie Tewfik-RudhisBeja z Cziczerinem*

w

v.-.premjera Bartla w

premjer

skoro

kwestja zabezpieczenia bytu robotni:
BERLIN. 11.X1. PAT. Późnym wieczorem nastąpiło pewne odprężenie
ków rolnych, którzy dawniej
pracosytuacji
politycznej. Stało się to dzięki temu, że na plenum Reichstagu
wali na gruncie ulegającym parcelacji,

Stanów to wywołałoby

znaczny

W

na wolność,

nym przy parcelacji tak zwane parcele
PRAGA, 11. XI. Pat. «Narodni Listy»
podkreślają
fakt, że jeden
wynosił 25 tys.ha, gdy w Królestwie robotnicze, one jednak mogą ułatwić
50 tys.ha obszar więc parcelacji królest- egzystencję pracujacym na obszarach z członków misji sowieckiej w Pradze został przychwycony na gorącym
wa był dwa razy większy, niż w Ga- dworskich, ich racja bytu przywiąza- uczynku szpiegostwa, co jest jednym więcej dowodem, że agenci sowiecJicji, obszar zaś Królestwa do obszaru nie do wsi robotnika, przeciwdziała cy prowadzą we wszystkich państwach akcję szpiegowską
i dopuszczają
Galicji odnosił się w przybliżeniu jak nie wychodzenia
do
miasta.
Lecz się wrogich aktów przeciwko państwom, w których prowadzą swoją dziadziennika — podjąć jaknaj126:79, w Królestwie więc w stosun- przy doszczętnem
zniszczeniu
lub łalaość. Czechosłowacja winna — zdaniem
ku do jego obszaru proces parcela- doprowadzeniu do minimalnych roz- energiczniejsze zarządzenia obronne,
cyjny był znaczniejszy niż w Galicji, miarów gospodarki folwarcznej, wyco przypisać należy bardziej znaczne- twarzanie parcel robotniczych na wsi
mu dobrobytowi
wskutek większego niema racji bytu: co się tyczy Polski,
uprzemysłowienia znaczniejszych cen- to przy jej przeludnieniu rolniczem,
ANGORA 11 XI. PAT. Minister spraw zagranicznych Towf:k-Rudhitrów konsumcyjnych jakiemi są mia- przeciwdziałanie przenoszeniu się do Bey odjechał na krążowniku <Hiamidie» do Odessy. Minister turecki udaje
sta iosady przemysłowe. Gęstość za- miast nie jest wskazane.
się na spotkanie z Cziczerinem dla urzeczywistnienia dawno przygotowyludnienia
Galicji
była znaczniejsza
Wspominališmy, że Galicja posia- wanego plańu spotkania ministrów spraw zagranicznych, których łączą
niż Królestwa. Gdy Królestwo posia- da
82 mieszkańców ludności rolnej ponadto stosunki osobistej przyjaźni,
dało 89 mieszkańców na km. kw. na km. kw., b. Królestwo 57; dla żro:
KONSTANTYNOPOL. 11 XI, PAT. Potwierdzają się tu urzędowe
Galicja 108, przyczem wobec słabiej zumienia że to jest znaczne przeluwiadomości
o konferencji tureckiego ministra spraw zagranicznych
rozwiniętego pierwiastku miejskiego dnienie rolne musimy
Tewprzypomnieć
która ma się odbyć w
Galicja posiadała
znacznie gęstszą sobie, że Niemcy mają 33,3, Francja fik-Ruhdi Beya z Cziczerinem,
Odesie. Podróż
ludność rolną jak w Królestwie, gdy 30, Włochy 46 ludności rolniczej na tureckiego ministra spraw zagranicznych nastąpiła na zaproszenie Cziczew Królestwie na km. kw. wypadało km. kw. Z wyjątkiem b. dzielnicy rina. W Odesie mają być kontynuowane rokowania w sprawie paktu
57 ludności rolniczej, w Galicji 83,2 pruskiej posiadającej 30 kilka ludności między Rosją, Turcją, Persją i Afganistanem.
na km. kw. Nie potrzeby małorolnych rolnej na km. oraz ziem wschodnich
VIII rocznica zawieszenia broni.
do zwiększania
posiadanego gruntu, z 30 mieszkańcami wsi
na km. kw.,
lecz możność kupna, pochodząca z Polska należy do krajów najbardziej
LONDYN, 11. XI. W dniu dzisiejszym w całej Anglji i w Imperjum
ogólnych stosunków gospodarczych rolniczo przeludnionych. Sanacja stoBrytyjskiem
obchodzono VIII rocznicę zawieszenia broni.
Ważną
chwilą
kraju warunkuje o rozmiarze procesu sunków gospodarczych polskich nie
uroczystości
była
dwuminutowa
cisza,
zarządzona
punktualnie
o
godz.
parcelacyjnego,
może polegać na
przeciwdziałaniu
11-ej
a
więc
o
tej
samej
godzinie,
której
w
dniu
11
listopada
1918
roku
W ziemiach
wschodnich
proces przechodzenia ze wsi do miast, lecz
podpisano
akt
dotyczący
zawieszenia
działań
wojennych.
W
uroczystości
parcelacji był w znacznej mierze uwa- wytworzenia w miastach odpowiednich

gub. Wileńska

i Bzad.
Łodzi.

Przy parcelacji, będącej procesem które znaleziono u separatystów ka« czące Śledztwa
przedwstępnego w
organicznym, wynikiem procesu natu- talońskich na granicy francusko-hisz- sprawie Macia i Garibaldiego zostały
ralnego wzrostu dobrobytu i często: pańskiej wynosi 400. Mają one wiel- przekazane prokuraturze.
kroć intensywności produkcji
rolnej,
dzięki której koncentruje
się kapitał
rolniczy na mniejszym obszarze,
i

Józefa Bema z Aleppo. Myśl
już to w charakterze sezonowych ro: więc parcelację na terytorjum obecnej generała
sprowadzenia
zwłok
obrońcy Woli
botników
rolnych, już to w charak- Polski w ostatnich latach przed wojpowstała już dość dawno i obecnie

terze

Odczyt

kapitały, faszystowskiego.

organicznym procesem gospodarczym, nie znieważyć Garibaldiego oraz zagrozili mu,

nych gruntów w Galicji przedwojennej

rocznie. 714 tys, ha

własności,

Sejm

długoterzrujnowały kredyt wogóle,
minowy w szczególności.
W takich
Garibaldi i anarchiści.
warunkach Sejm proklamuje parcelaPARYŻ, 11.Xi, PAT.
Garibaldi
został
wczoraj
skonfrontowany z
cję 200 tys. h. rocznie, a więc o 80
których starał się wysłać jako emisarjuszy
proc. znaczniejszą niż przed wojną. trzema anarchistami włoskimi,
Pr gną dokonać operacji drogą me- do Włoch. Przeczuwali oni jednak niebezpieczeństwo i nie zgodzili się na
czynchaniczną, gdy mamy do czynienia z propozycję Garibaldiego. W czasie konfrontacji anarchiści usiłowali
który

—

Mickiewicza 24

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

Wi-

Dla zaboru pruskiego, t. j. PoNowe rekordy lotnicze.
WARSZAWA, 11.X1 (żel. wł. Słowa)
nasza reemigracja do Stanów Zjedno= znańskiego i Prus Zachodnich, w ich
W poniedziałek
15 go b. m. odbę:
LE
BOURGET,
11:XI. PAT. Lotnicy francuscy Costes i Rignot, którzy ustanowili
czonych oraz zarobki ludności włoś- terytorjach
obecnie należących do dzie w Warszawie pierwsze posiedze. światowy rekord na długość
lotu bez lądowania przybyli tu dzisiaj z Rzymu,
lecąc
ciańskiej przy budowie kolei żelaznej Polski, przeciętną parcelację przedwo- nie komisja dla sprowadzenia * zwłok przeciętnie po 220 kilometrów na godzinę. Lotnicy dokonali raidu około 20 tys. klm,

wychódźtwo zarobkowe

POWIATOWA—ul.

roztykalne,

а, miasteczek i drobnej
szlachty,
okaże się, że od 1870—1909 r. zwięk- mińskiej odbywała się na terytorjum
szyła się z 5 mili. ha do 7 milij. ha, obecnie należącem do polskiego райczyli o 2 milj.
stwa, wypada _ rozparcelowanej ziemi
Przeciętnie więc parcelowaliśmy w za pomocą
Banku
Włościańskiego

ciągu 40 lecia po 50000 ha

WILEJKA

RZYM, 11 X, Pat. Natychmiastowe
zastosowanie
nowej
ustawy
w Sprawie bezpieczeństwa publicznego, skierowane
przeciwko
organizacjom antyfaszystowskim odbyło się bez najmniejszego incydentu. Wszyste
kie partje i organizacje polityczne ant;faszystowskie, jak również
o charakterze podejrzanym zostały rozwiązane.
wychodźtwo
r. grunta dominalne w Galicji nie do- darczej w Niemczech;
Co do organizacyj ekonomicznych, których administracja budziła pochodzą 39 proc.
zarobkowe
do Francji przy jej Spa* dejrżenia, to kierownicy tych organizacyj zostali zastąpieni przez komisaZmniejszenie własności
tabularnej dającym franku i bezwzględnym wy- rzy z ramienia rządu.
Władze nie podjęły żadnych zarządzeń w szeregu
w Galicji ebliczał dr. Tadeusz Rut. zysku robotników jest tylko klęską miejscowości prowincjonalnych, w których ad dłuższego już czasu nie
kowski, wykazując jej zmniejszenie.
społeczną. Inflacja i reformy finanso- było żadnego rodzaju organizacyj wrogo usposobionych względem ustroju
morgów.

przy
likwidacji serwitutów oraz stosunkowo nieznaczna ilość zakupio- runkowany kredytem Banku włościsńnych między rokiem 1904 — 1909 bez skiego.
:
pomocy Banku Włościańskiego.
Od 1883 r., w którym rozpoczął
W posiadaniu mieszkańców
mia- swą działalność Bank włoścański,
steczek w 1883 r. było 130111 ha, w do 1915 r. rozparcelowano przy poposiadaniu drobnej szlachty 343230 mocy tego banku;

ha, w 1909 r.

— ul. Majora

ŚWIR — ul. 3- go Majai 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

granicą. Dziś korzystną emigracja zat j. chłopskie wynosiły
6796678, robkowa ustała wskutek ograniczeń
czyli wielka własność stanowiła nie- emigracyjnych w Stanach Zjednoczomal 50 proc. ogółu obszaru. W 1900 nych i pogorszenia Sytuacji gospo*
6677690

Galicja Galicja
Cata
Prawodawstwo
oznacza
kontynZach,
Wsch.
gens rocznej: parcelacji. Min. Reform
Rolnych dzieliów kontyngens między od 1852 do 1889 98,209 132976 231185 ka
1889—1902
62,877
80666
143543
poszczególne powiaty; wyznacza mz*
1902—1012
95,539
157768
253307
jątki
do parcelacji, lecz właściciele
1852—1912
256,625 371401
628035
tych
majątków mają prawo rozpar
W pierwszym okresie rachując od
celować je sami, lub przez instytucje 1866 r. przeciętna parcelacja
roczna
"upoważnione do parcelacji,
W razie wynosiła 7000 ha. w drugim okresie
zaś niedokonania
parcelacji w ciągu d3-letn.
11110,
w
trzecim
okresie
"roku, ziemie te zostaną wywłaszczo- 10-letnim 25330. Olbrzymia emigracja
ne do pewnych norm, następnie roz- zarobkowa
do Stanów Zjednoczoparcelowane przez urząd państwowy. nych wywołała tę zmniejszoną parceZnana jest przewlekła
reglamentacja lację.
parcelacjj
przez
urzędy
ziemskie.
Wskutek likwidacji służebności i
(Ustawa
wymaga
wskazania planu częściowo innych przyczyn własność
parcelacyjnego, parcełantów, zabezpie« tabularna
zmniejszyła się w tym o:
czenia robotników rolnych, «regulo* kresie do 218744 ha, zaś parcelacja
wania serwitutów. Wszystko to .prze- pochłonęła
409250 ha, a kolejno dia
dłuża, czyni drogim i uciążliwym pro- podanych powyżej
okresów
71616
'ces parcelacyjny. W terminie rocznym ha, 97608,242217 ha.
kontyngens nie będzie rozparcelowaW. pierwszem trzydziestoleciu par+
my. gNastąpi wyznaczenie
dowolne celowano rocznie przeciętnie 2358 ha,
„objekt6w
dla parcelacji i parcelacja w drugim 7285 ha, wreszcie w ostatpaństwowa, uciążliwa tak dla parce- nim 10-leciu 274297
ha. W
latach
lantów,
jak dla parcelującego.
1910, 1911, 1912
rozparcelowano
'Uchwalający ustawę agrarną czy to 95000 ha, czyli rocznie około 32000.
*920 r. czy jej nowelizację 1925 roku W okresie od .1902—1912 r. rozparnie
uwzgiędnili
przedewszystkiem celowano w Galicji zachodniej 91399
tego,
że proces parcelacji jest natu- ha, w Galicji
Wschodniej 151894,
ralnym .procesem gospodarczym, za- Zmniejszenie się - procentowe
wiasleżnym od całokształtu życia gospo- ności tabularnej wskutek parcelacji i
darczego kraju, od
szeregu
proce- likwidacji służebności
za okres od
sów gospodarczych.
1859—66 do 1912 dało według obli„Będzie to widoczne, gdy rzucimy czeń profesora Ludkiewicza 18,1 proc.
okiem na proces parcelacyjny w po- w całej Galicji,
w
Zachodniej 29,8,
szczególnych naszych dzielnicach.
Wschodniej—15,1. Zmniejszenie się
W Królestwie poiskiem erą par- tej własności
wskutek
samej tylko
celacji był rok 18659, w 1859 i 1861 parcelacji dało w latach 1902—1912
były
pojedyńcze wypadki parcelacji, w całej Galicji 8,2 proc, w Zachodlecz od
1865 występuje ona jako niej—13,1, we Wschodniej 6,7. Znaczzjawiskok stałe. Wypłynęło to z sze- niejszy w stosunku do obszaru pro*
regu zjawisk historyczno-ekonomicz- ces parcelacyjny w Galicji Zachodniej,
nych.
tym samym czasie własność niż Wschodniej był wywołany barwiększa potrzebowała regulować swo- dziej intensywnym życiem gospodarje interesy, główna zaś masa drob- czem
Galicji Zachodniej i znaczniej-

:
|
ю

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

80

detalicznej ceną pojedyńczego n-ru 20 groszy
data pocztowa niszczona ryczałtem.
Redskcja rękopisów niezamówionych nie zwraca!

59

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

1

228, śrukarni 262

Naturalny i sztuczny proces parcelacyjny,

nej,

ul. Zamkowa

sprzedaży

I

Zasadniczą cechą uchwalonej reformy
agrarnej jest określenie kontyngensu
ziemi mającej być rozparcelowaną w ciągu roku.
Ustawa
z
1925 r. różni się od swej poprzed.
niczki tem, že jest w pewnej mierze
przejściem od przymusowej państwoe parcelacji do parcelacji prywat.

—

Wileńska

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

listopada 1920 r.

od 9 do 3, Telefony:

— ul.

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1

172

— ul. 3-go Maja 64

LIDA
Redakcja

— ul. Szosowa

BRASŁAW

=

nad Zakopanem.

11 XI PAT. Trwają tutaj od kilku dni huraganowe wiaoibrzymie szkody zarówno w samem
Zakopanem, jak
iasach wiatr zniszczył moc drzew, wyrywając je z ko-

inż. Józef Nowkuński

— za

zasługi

przy budowie koiei Kalety-Podzamcze.

gen. Ludwik Piskor szef. Sztabu Оеneralnego, Wiktor Sypniewski—|prof.
politechniki

iwowskiej, jksiądz Broni-

tobliwošci,

Czesław

sław Swiejkowski prałat

Jego Świą-

Witoszyński

—

prof.
politechniki
warszaw. Marjam
Zdziechowski:— rektor Uniw. Stefana

Batorego w Wilnie.

Krzyż oficerski „Odrodzenia”*
4 klasa).

Władysław Kotkorowski

tor wojewódzkiej Komisji

Polski

inspek-

Ochrony La=

sów w Wilnie, Stanisław Łęczyński
prezes Okręgowego Urzędu :Ziemskiego w Wilnie, Wacław Szaniawski

naczelnik wydziału Rolnictwa i Wete:
rynarji w wileńskim urzędzie
woje-

wódzkim.

Krzyż

я

kawalerski

(5 klasy).

Helena Żongołłowiczowa —- nau:

czycielka.į

wo

З

Po za krawędź.

dniach

poprzednich.

Obecnie

poczy-

nią swojemi
uwagami.
Stanowisko
dziennikar=
które w polskim Świecie
skim zajmuje czcigodny p. Czesław

stanowiska, które wobec dekretu prasowego zająć należało. P. Cat usiłuje

ster Bartel wyraził się w interwiewie,
że «tylko takie słowo ma walor, któ-

argumenty, które wysuwa nasz oponent, dla ułatwienia rozbiwszy je na
punkty:

cy z impetem godnym lepszej sprawy,
Stoi na stanodekretu prasowego,

gę,

1) „Dekret prasowy gwałci
przy«
wilej cywilizacji” powiada p. Jankowski. Dla ścisłości wolimy
tu
popra-

protestują przeciwko dekretowi.. bronią korporacyjnych interesów
prasy.
Najzupełniej tak nie jest. Daleko

po za sprawą zostały interesy tej lub
owej
korporacji,
Dekret prasowy
gwałci przywilej cywilizowanej i kulturalnej ludności, mianowicie wolność
słowa—tym razem: w druku, a może
niebawem

wstępne

najzupełniej
rządowi
wystarcza. | naczelny

w Rydze.

wielkich

Wymiana dokumentów

angielskiemu
redaktor
<Ti-

skrępowana,

toby

było

to

dopiero

gwałtem zasady liberalizmu, lecz nie
koniecznie jeszcze całej cywilizacji.

mes'a» lub jakichś «Daily News» nagabywany o nazwisko
autora niepodpisanego artykułu tylko by wzru-

Lecz p. Jankowski
twierdzi,
że swoboda
niktby go o

myli się, gdy
słowa
została

Szył ramionami Zresztą
to nie nagabywał, W wielkich orga* skrępowaną. — Nie.
nach
watykańskich piszą często gęsto weńcyjna nie została
capii:
zasadę neminem

Cenzura

na każdej wolnej trybunie;

pre.

przecież wprodekret gwałci
Sam wadzona. Dekret się zwraca przeciw
vabimus; dekret otwiera szerokie pole artykuły wstępne kardynałowie.
A sam p.
dla samowoli biurokratycznej; dekret nawet rząd faszystowski nie ośmielił przestępstwom prasowym.
Jankowski
przyznaje,
że
-panowała
by
się,
ręczę,
domagać
się
ujawniepod groźbą kar najdotkliwszych usianarchja
prasowa,
sam p.
niejed- u nas
łuje złamać prasową tajemnicę zawo- nia na całą Europę nazwiska
różni krydową cieszącą
się nietykalnością we nego współpracownika «Osserwatore J ankowski wie, że u nas

Konferencja

o nienapadaniu

między

ZSSR

metod

następującej:

„Ojcze

dzeni
pracy

wobec

Kato-

konferencji

wśród

swoich
miłości

‚

Z Petersburga donoszą: Niejaki Sawicki, wyjeżdżając zagranicę, zamierzał zabra,
ze sobą staroświecką karetę i w tym celu zwrócił się do władz o odnośne zezwolenie
Komisja ekspertów zbadawszy karetę, poznała w niej karetę króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego i zdecydowała, że jako zabytek historyczny nie może być wy:
wieziona z granic S, S. S. R.
Powóż historyczny umieszczony został w muzeum Ermitażu,

ewangelików w, Wilnie.

Święty. Biskupi

zgroma-

w Wilnie
w celu
popierania
rozszerzania akcji unionistycz:

nej

Odńalezienie karety króla Stanisława Augusta.

Zjazd

należy

wysłano do Ojca Św. telegram treści

a Litwą.

nie zanotowano.

użyć

lickiego inowierców.
Zaraz
ma początku

godz. 2 pp. w Ministerstwie
dokumentów
ratyfikujących

11 XI. PAT. W Catanji na tąpiło wczoraj. o godz. 15 min.
ludności
wybuchła
ziemi, które trwało 5 sekund.
Wśród

jakich

nawracających się do Kościoła

Trzęsienie ziemi we Włoszech.
RZYM.
10 trzęsienie

kto“

Polsce wysuwającą się dzisiaj na czoło spraw innych. Jest nią ustalenie

litewsko-sowiecki.
traktat

XX. Biskupów,

rzy zjechali się w Wilnie, zajmowała
się jedną ze spraw
kościelnych
w

ratyfikujących traktat

7 Kowna donoszą: 9 listopada o
Spraw Zagranicznych odbyła się wymiana

(1274;

Konferencja XX, Biskupów w Wilnie.

sługujące jej poprzednio na mocy umowy z Litwą, przewożenia swych wojsk
do ów. przez stację Możejki,
na terytorjum Litwy
Z powodu
tego prasa zamieszcza nieprzychylne dla Litwy artykuły,
O RLcaj
że pomiędzy Litwą i Łotwą wyrasta coraz większa przepaść,
dzieląca interesy obydwóch narodów.

którzy dzienników angielskich — wcale nie
są podpisywane. Odpowiedzialnym za wić, że gdyby nawet swoboda dzien:
nie jest naczelny redaktor — i to ników była przez dekret nąprawdę panika. Szkód materjalnych

ci,

wisku obywatelskiem, zaś

odpowiedzialnością
sobie zwrócić uwa:

artykuły

Z Litwy

1 XI (fel. własny „Słowa). Rząd łotewski zażądał od sejmu zatwier:
szego kolegi redakcyjnego p. Czesła- dzenia RYGA
asygnowania 6 miljónów łatów na budowę linji kolejowej
Libawa —
wa Jankowskiego odpowiedzieć na Głaedi, gdyż w myśl traktatu sowiecko litewskiego Łotwa traci prawo, przy-

Jankowski nadaje specjalny walor jejego nie
prasowy
zgoła
w go słowom, lecz dowody
strzeżeń poglądy rozwinięte w obu ar- Niestety, dekret
przeko
nas
potrafi
nać.
ły
krainną zmierza stronę, Za artykuł «nie„Na
tykułach zatytułowanych
tego co pisa: Aby nie powtarzać
pożądany» grozi
surową
odpowiewędzi*.
Na kraartyku
dwuch
w
liśmy
łach
przeciwnie, sądzę, że p. dzialnością nawet... drukarzowi! DlaWręcz
nowe
na
tylko
odpow
wędzi,
iemy
Cat przeszedł po za krawędź tego czegoż by i nie zecerowi? P. mini:

že

Niezadowolenie

tujemy sobie za zaszczyt
po
umieszczeniu polemiki
szanownego
na-

Naczelny redaktor „Słowa*, p. Sta: płytkość przeciętnych artykułów przenisław Mackiewicz pozwolił mi na ciętnego dziennikarza w _ przeciętnej
tem miejscu sformułować moje votum gazecie. Jeżeliby tak było w istocie,
separatum w sprawie dekretu praso* domagałbym się pierwszy przepisów
miłosierdzia
płytkie
wego — dlatego aby nie mogło być tępiących bez
przeciętnych
dziennikarzy.
*nawet pozoru, że podzielam bez za- artykuły

poddać nam wrażenie, że on, bronią- re jest pokryte
autora». Pozwolę

Nr 26%

braci

prawosławnych w

djecezjach
wyrażają uczucia
i synowskiego posłuszeństwa

i pokornie

proszą

o <błogosławień:

stwo.
Romuald Jałbrzykowski Arcybiskup
Wileński,
Zygmunt Łoziński biskup
Piński, Marjan Fulman
biskup Lubelski,
Henryk Przezdziecki biskup
Podlaski, Stanisław Łukomski biskup

Łomżyński,

Kazimierz Michalkiewicz

biskup.
Po zbadaniu stanu rzeczy w
dje*
cezjach Polski Wschodniej i po wysłuchaniu jak tych którzy w sprawie
tej pracują i zebrali już sporo wiado*
mości i obszerne doświadczenie,
tak
również wielu
przedstawicieli grup,
pragnących przyłączyć się do Kościo-

wszystkich krajach praworządnych i Romano» lub «Civilta Catholica», Od- minaliści zaczynali wydawać gazety i
Dzień trzeci obrad.
dawanie zaś pisarza polskiego na łaskę gazetkii przywłaszczali sobie tytuł
cywilizowanych.
:
We czwartek
dnia
11 listopada łecznym i państwowym.
Tezy
dru- ła Katolickiego,
doszli XX. Biskupi
Kto iu stoi па stanowisku Oby- i niełaskę... płatnego właściciela dru- wyrazicieli opinji publicznej i przygiego
orędzia,
którego
1926
roku
został
zamknięty
pierwszy
projekt
do
ustalenia
mniej
więcej następują:
został
wileje
wolności
słowa,
którą
prze:
karni,
któryby
miał
prawo
opinjować,
watelskiem? P, Cat, który woła: „Možewangelików w przedstawiony przez ks; ' Nikodema cych zasad:
polskiemu kształcali w wolność obelg, potwarzy powszechny zjazd
nal Można! I owszem!” czy ja, który czy «wolno» to lub owo
Wilnie. O godz. 2 popołudniu roz- ze Śląska Cieszyńskiego uchwalono
Ponieważ Kościół Katolicki nie
publicyście napisać, graniczy.. z czem, i szkodzenia państwu.
powiadam: Nie wolnal
Z dekretu bije

jak luna

Zz pożaru

nie powiem.

Nie wiem

czy p. właści:

2) Argument

p. prezesa,

że

„silna

hasło: Pereat justitia fiat... silna wła- ciel drukarni przy ulicy Mała Stefań" władza, która jest tylko siłą—to tylko
dzal Rozumiem to dobrze. Nie trzeba ska 23 zgodzi się wydrukować to, co tyranja*—jest zbyt filozoficzny jak
mi tego tłumaczyć... Silna władza to myślę o tym punkcie dekretu.
dla mnie. Oczywiście rozumiem, że
jest święta rzecz tam gdzie rozpasała
Prawda, że skłócone
gwałtownie silna władza powinna
swą władzę
się anarchja. Lecz

siina władza, która

jest żylko siłą—to

tyranja.

Mniejsza

czy pochodzi od „zdecydowanej mniejszości*, czy od „olbrzymiej wigkszości”, czy od jednostki.
4

przez wojnę stosunki, pojęcia,
dy, obyczaje etc. nie mogą w

Europie wrócić

do

Ztąd zamęt, i

naszej.

w

Wystarczy

zasa*
całej

posad

swoich.

prasie —

nietylko

przypomnieć

sprawować w imię wielkich celów.
Toteż chciałbym aby władza polska
miała duże ambicje i wielkie cele.

*3)

—niż Napoleon. Genjusz jego własny
—nie drakońskie dekrety — giął mu

do stóp ludy. Mądra

władza

nie po-

trzebuje pięścią torować sobie drogi.
Oto są zasady, którym dekret
przeczy, i dlatego, godząc się w zu-

pełności na potrzebę
istnienia przepisów normujących używanie wolno*

Ści słowa w druku,

za skt prawodawczy

poczytuję dekret
chybiony

i na-

ruszający prawa
obywatelskie.
Dlaczegoż
nie przyznać, "że przepisy,

które rząd obecny opublikował nie
są jeszcze bynajmniej
doskonałe?
Dlaczegoż ich bronić do upadłego

jakby dlatego tylko, że są aktem bez*
względności wiadzy, kióra ma za So"
bą silę?

Wilno, Mickiewicza

CENA

11-a, tel. 5 —80.

5 ZŁOTYCH.

ZA

GOTOWKĘ

czej mój argument na

zaraz

potrzebujemy

Na żądanie oceniamy fachowo podług
cen obecnychi

stanu

hipotęcznego

nieruchomości. Zupełna gwarancja
solidnego załatwienia.
Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe,
Mickiewicza 21, tel. 162.

zjazdu.

Bursche wygłosił przemówienie nastę
pującej treści:
Nie mogę inaczej rozpocząć ob.
rad dzisiejszych,.jak wspominając
©
uroczystości, która w dniu
11 listopada obchodzi się wszędzie po całej
Polsce. Dziś jest rocznica dnia, kiedy
po długiej niewoli Polska
nareszcie
uwolniona została od jarzma państw

włączyć do pierwszego.
. Z kolei zjazd skoustatował,

„pomniku

reformacji“

w

że na

Genewie,

cioła ułatwić mogło,
nie odbierając
im równocześnie zwyczajów, do któ:

szego reformatora polskiego uznano
Jana
Łaskiego.
Wykonaniem
tego
projektu zajmie się rada międzywyz:

ne z Wiarą Katolicką.
W
tym celu
propagując zasady Wiary
pomiędzy
innowiercami
należy
pozostawić im

plakatu polskiego,

a ża najwybitniej-

leona p. Jankowski

moje

stanowisko.

lini jest

tylko

Taksamo

popularny

wzmacnia

Musso-

pomimo

swego

cośmy czynny udział brali
w owych formacja w Polsce",
redagowanego
wielkich dniach
kiedy
spełniły się przez prof. Kota w Krakowie, i zaiemarzenia naszych
Snów młodzień: cił wszystkim zborom ewangelickim
czych kiedy znaleźliśmy się u siebie zaznajomienie się z tem
wydawnicte

nie mają

czem.

płacić, sadza

się

i wolni. Obchodzimy zaś
nie wygrażając pięścią w

do

Przemówienie

zostało przyjęte dłu:

kryminału i wszyscy się z tego śmie: go niemilknącemi oklaskami całego
ją, a najwięcej ci, którzy przestępstwo sudytorjum. Następnie ks. superinprasowe popełnili

i chodzą bezkarnie.

Odpowiedz alność solidarna

drukarza

ma znaczenie kaucji złożonej w ubez-

Zresztą

pieczenie

nieczne,

z jący w

odpowiedzialności

tendent

Bursche

wezwał

delegatów

do dyskusji krytycznej nad projektem
statutu ewangelickiej

rady międzywy-

skim założone zostały podwaliny dla
stworzenia wspólnoty
ewangelickiej.

Jednakże nie jest to zasługą wyłączną

inicjatoró« zjazdu, a raczej wynikiem
tej specjalnej atmosfery,
jaka panuje
w Wilnię,
położonem
na rubieży
wschodu i zachodu, w tych polskich
Atenach, w mieście o tak pięknych

druko- znaniowej, opracowanym
przez kogo w
najrozmaitszy
sposób
może wanego słowa. Uważam,
że prawo misję statutową zjazdu.
bardzo łatwo stać się mieczem w rę* trzeba pisać tak, aby było wykonyW dyskusji ujawniły się jedynie tradycjach, związanych
z imionami
ku szalonego. A jak dalece może być wąne, a nie tylko ośmieszane.
różnice
formalne,
natomiast co do Radziwiłłów, Łaskich, Wolanów i Koprawo w naturze niepodobne do pra*
Wreszcie z zakończeniem artykułu meritum sprawy osiągnięto zupełne narskich.
wa na papierze mieliśmy czas prze- p. Jankowskiego
zgadzam się najżuPo zamknięciu zjazdu o godz. 6
konač się w ciągu 150-letniej omni- pełniej. Bronię dekretu jako zasady, porozumienie, w wyniku którego stawieczorem
odbyło się nabożeństwo
tut
został
przyjęty,
Delegat
Górnego
potencji tu u nas w
kraju
«władz jako zapowiedzi stanowczych represji Ś
w
kościele
ewangelicko-augsburskim,
ląska
zastrzegł
się
co
do
konieczmiejscowych» rosyjskich.
za przestępstwa
prasowe,
lecz nie
obdarzenia Górnego. Ś'ąska odprawione przez ks. prof, BurschePolska teražniejsza to jak rozhu- poszczególnych jego przepisów: Uwa: ności
mandatem
do rady. Statut przesłany go, prodziekana
wydziału
teologji
kany koń. Takiego konia nie bierze żam np, że ujawnienia
tajemnicy będzie
do
rozpatrzenia poszczegól- ewangelickiej
na
uniwersytecie
war.
się na munsziuk. Osobliwie gdy nie« ograniczyć należy wyłącznie do nie«
Kazania
wygłosili
w
języnym synodom,
które mają zgłosić Szawskim,
ma pewności, że sam jezdziec umie dyskrecji wojskowych, lub sądowoswój akces.
ku polskim ks. superintendent Semaw dostatecznej mierze posługiwać się śledczych, Przedewszystkiem jest ko»
deni z Warszawy oraz w języku nieNastępnie
zostało
przyjęte
oręaparatem do kiełznania rumaków —
ujeżdżonych.

aby personel

urzędniczy ma:

dzie zredagowane przez specjalnie w
tym celu powołaną komisję
zjazdu,

mieckim ks. superitendent Voss z Katowic. Tegoż dnia wieczorem delega-

tych sprawach
decydować,
obu metod ujeżdżania, ja wolę me- czy nawet doradzać, względnie refe" a wyjaśniające stanowisko ewangeli7
> „ewangelickich opuścili
todę «na łagodno» i ludzko.
rować powinien być zupełnie odpo- ków pod względem religijnym,
no.
spoDekret prasowy
powinien
uledz wiedzialny,
Wykluczone jest dajmy
nie kasacie lecz rewizji.
Św. p. ks. Dąbrowskiemu w hołdzie,
ua to, aby na tem miejscu
zasiadał
osobnik,
zajmujący
jednocześnie
por
. Przed kaplicą cmientarza ewange- ska Cieszyńskiego i Poznania.
Czesław Jankowski,
sadę
w jednej z redakcyj i do tego lickiego w Wiinie złożono dziś kwiaCzczenie tego wielkiego Polaka*
posadę podrzędną.
Rząd
powinien ty z ogrodu
parafjj w
Ustroniu ewangelika
przez Sląsk i Poznań usię poważnie zastanowić w czyje ręce (Śląsk) dla uczczenia św. p, ks. Dą- gruntowane
jest przedewszystkiem
Stanowisko redakcji Słowa w spra» oddaje
wykonanie dekretu o prasie.
browskiego duchowego ojca
i pra- jego Postyllą, która zdobi każdy dom
wie dekretu prasowego zostało sfor"
mułowane

w

dwuch

artykułach

ma także obowiązek ułatwienia im
połączenia się z Kościołem Chrystu-

gdzie są uwiecznione na specjalnych
plakatach nazwiska wybitnych refor«
matorów,
brak imion reformatorów
polskich. W związku z tem uchwalono wszcząć starania
o umieszczenie

dzień ten wem.
kierunku
Następnie ks. superintendet
Burwrogów—nie
leży to w psychice Sche wyraził uznanie dla Wileńskiego
pokrywą.
Chamstwo
narodu polskiego. Dziękujemy ra- Synodu, ewangelicko = reformowanego
które tak obfity mają
czej Bogu, że nad nami i Polską u- najstarszego z pośród wszystkich Sy*
Ale
to
tylko
p.
Jankowskiego
maestrja
w prasie naszej pochodzą z wnętrza
cud łaski swej. Niech ten Bóg nodów ewangelickich Rzeczypospoliobecnej naszej organizacji duchowej. djalektyczna, w której oczywiście mu czynił
dopomoże,
by Polska doszia do roz- tej, zawdzięczając inicjatywie którego
nie
dorównam
i
nic
więcej.
Panie
PreTo wysypka. Wysypki się nie zeskrokwitu i chwały, by w nisi zapanowa- zjazd doszedł do skutku i wydał К
zesie
—
wie
Pan
dobrze,
że
tak
jak
buje. Kiepska to operacja. Trzeba leły prawda i sprawiedliwość, aby Бу- owocne
rezuliaty.
Na
zakończenie
czyć organizm
cały
wewnętrznemi wszędzie istnieją fikcyjni redaktorzy,
ła matką dla wszystkich bez różnicy przewodniczący zjazdu generalny sumogą
istnieć
fikcyjni
wydawcy.
Redaśrodkami. Przewlekiejsza, to metoda
i narodowości.
My
dziś perintendent synodu
ktorem jest dodaimy p, X X — anal- wyznań
ewangelicko-relecz |pewniejsza.
fabeta i hołysz, a wydawcą jego przy” ślubujemy Polsce miłość i wierność formowanego w Wilnie ks. JastrzębDekret wyjęty z pod kompetencji jaciel z szynku. Teraz obu ponieważ aż do końca”.
skl podkreślił, że na zjeździe wileń:
niezawisłych sądów
stosować
będą

już

tylko z radością wita powracających
na jego łońo zbłąkanych braci,
ale
sowym,

należy

uczynić

wszystko

co-

by to zbliżenie innowierców do Koś-

rych się przywiązali, a które są zgode

poparcie

kagańcowego prawa prasowego.
4) Argument Oo drukarzu
został
przez p. Jankowskiego wypowiedziai ignorancja, ny z wdziękiem i siłą przypominająobecnie upust cym mistrzowskie pchnięcie szpadą,

dobrze

FOLWARKOW,
OŠRODKOW,
MEYNOW WODNYCH,
DOMÓW,

Napoleonie

plenum

dnia kiedy przed 8 laty naniowa,
obrządek, który wchodzi
w ramy
mej zmartwychpowstała.
Stąd radość w
Wreszcie zjazd wskazał na wyso- wszystkich obrządków Kościoła Kato=
tezy i powoiując się ną dzieje Napo- sercach wszystkich, a zwłaszcza nas, ki poziom naukowy wydawnictwa „Re” lickiego. Akcję w tym kierunku nale-

rozpasały się: chamstwo i ignorancja.
Byle kto dorywa się do publicznego
pióra; najczęściej wcale nie powołany
do odzywania się na całe miasto
a
bywa, że i na cały kraj. To Są Szu:
mowiny i męty, które
same spłyną
w miarę uspakajania się powojennego wzburzenia a o wiele szybciej niż
jeśli się rądel zamknie
hermetycznie

Ф

(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy literackiej autora.
Zamówienia z prowincji kierować do
drukarni M. Latour'a,

p

20000 000®

1. czeczotkowej szkatułki*

o

się obrady

Napoleon
był popularny, lecz czynił rzeczy niepopularne.
Napoleon—i cała jego historja, to ra- zaborczych,

P. Cat utrzymuje, że największym
administracyjne.
Nazywa
się
wrogiem wolnej myśli nie jest žan- władze
to stosowaniem do prasy Środków
darm, cenzor lub policjant;
lecz — policyjnych
bezpieczeństwa. Są to
7
zabiegi nieskończenie delikatnej natu:
Nowość
wydawnicza!
ry. Niczem cenzura prewencyjna. De:
$ Opuściła prasę drukarską i znajduje
kret dający możność interpretowania
się we wszystkich księgarniach
najświeższa praca
Czesława Jankowskiego

argument

co odpowiadam:

Rząd, który chce być siiny, popu: się dzieje w prasie np. francuskiej,
larnym być nie może—pisze p. Cat. А Prawda, że u nas w prasie wprost

tymczasem nie było w dziejach popularniejszego i silniejszego zarazem władcy

Na

poczęły

Owwierając posiedzenie wiceprzewod.
niczący zjazdu ks.
superintendent

red,

w

wie proroka ewangelików Polaków Slą- ewangelicki na Sląsku.

ży spotęgować,
pozostawiając
atoli
na uboczu wszelkie względy nie ma-

jące bezpośredniej
rą, a mogące

styczności

ludność

praca ta się rozwija

w

z Wia-

wśród

której

jakikolwiek

sposób urazić,
Parafje tworzące się z nowych
wyznawców
Kościoła
Katolickiego,

którzy swój dawny obrządek
zachować,

nosić będą

zechcą

nazwę

<Parafji

Kościoła Katolickiego _ WschodnioSłowiańskiego Obrządku».
Na zakończenie szczupłych informacji o Zjeździe dodać możemy wia«
domość o stałem
wzrastaniu
liczby
nawróceń do Kościoła Katolickiego.

Nowości

wydawnicze.

— «Muzyki» zeszyt październikowy po święcony jest prawie całkowicie Szopenowi
z okazji odsłonięcia pomnika w Warszawie.
Paderewski kreśli nader cenne uwagi o sto:
sunku

Szopena

do

muzyki

polskiej;

Jachi:

mecki pisze o Szopena nokturnach, Szarlitt
przypomina

co sądził

Szopen

o muzyce

muzykach, Jest i Niewiadomskiego
artykuł
o Szopenie, Sam zaś Wacław Szymanowski
opowiada dzieje pomnika. W dodatku cała
kolekcją ilustracyj

kompozycji

i menuet

W. Łabuńskiego.

na

i

fortepian

Do tego <Szm

penowskiego» zeszytu wrócimy
jeszcze
odsłonięciu warszawskiego pomnika.

po

— Dr. lgnacy Wygard: «Uwagi o
lotnictwie komunikacyjnem. Str. 52. War:
szawa. 1927,
:

——

Firma

Chrześcijańska

Dom Handl. „Bławat Wileński
Wilno, ul. Wileńska 31. Tel. 3-82.
‚ NA SEZON ZIMOWY
Poleca towary, wełniane i baweł
niane, kołdry. poduszki, chustki,
pończochy,
skarpetki
i bieliznę
męską. Garnitury męskie i płaszcze
robimy na zamówienie z naszych
materjałów; towary białe w najie
szych gatunkach.

Wybór

wielki.

PP. Urzgdnikom

dogodnych

Ceny

niskie.

1 Wojskowym

warunkach

na

NA RATY.

—————————
XEO—0
ROZA ST ZOO, W NOROKAÓÓ ZZ

MY

DEMOKRACI.

Gdy-pewnego razu, w roku 1791szym, irancuski minister wojny, Narbonne, rzekł z mównicy na - sesji
Zgromadżenia

Narodowego:

„Powo*

stwowego

wskrzeszenia Polski (1918)

nadawania i używania ty- lub innej jakiej pannie mającej święte
jak każdy spostrzeże, prawo do tytułu cześnikówny
wendziedziny prawa i kostiumologji, na- też niezawodną oznaką demokratyzmu) deńskiej, Nie należały już do Polski
pisał i to jeszcza po łacinie zarys przypomina p. Bąkowski, że gdy król ani Smoleńsk, ani miasto Wenden—
Wielkiej Wojny, emulując z Cezarem Jagiełło chciął
swemu
pasierbowi, lecz tytuły dawne pozostały dla pa:
w treściwości i jędrności wykładu. Jsnowi z Pilicy, nadać tytuł „comes*, rady.
Opus p. Bąkowskiego kończy
się z kanclerz koronny
biskup Wojciech`
Podkomorzy, miecznik, podczaszy,

do chwili obecnej;

pisał

Szej manji

rozprawy z tułów (co jest,

łuję się na opinję najwybitniejszych
członków tej Wysokiej lzby!*—depu- chwilą gdy żerrqe Poloniae ab opres- Jsstrzębiec miał podobno odmówić a choćby tylko horodniczy! Ilužby
towany Merlin przerwał mu wołając: soribus derelictae denuo coaluerunt
przyłożenia
pieczęci
na dyplomie to jeszcze
teraźniejszych
naszych
„Wszyscy członkowie Zgromadzenia
Książeczka p. Bąkowskiego z datą królewskim. Tak było... za króla Jar patentowanych demokratów z rozkosą jednakowo

wybitni*!

roku bieżącego zatytułowana

„Fraszki

giełły. Względnie
jednak
już rychło 52га przyjęło tak pięknie brzmiące tyBył to okrzyk—prawdziwego
de- Demokratyczne” jest sobie wcale bez* potem tytuły nadane kilku rodom na« tuły i używało ich, UŻżywałol.. Bo i
pretensjonalna, za -iera jednak sporo szym przez cesarza Maksymiljana za- któż zaprzeczy,
mokraty.
że Szumniej jakoś i
W tem rozumieniu i my, Polacy, błysków
trzeźwego
patrzenia
ną częły być używane
w Polsce bez pontyfikalniej brzmi „podczaszy*, a
byliśmy jeszcze za króla Piasta i je- rzeczy.i skupia na swych stronnicz- najmniejszego sprzeciwu. Sejm roku ten bardziej „cześnik* lub „chorąży*
steśmy po dziś dzień najautentycz- kach cały bukiecik... dobrze znanych 1638
zakazał
wprawdzie
używania niż.. dyrektor,
komisarz,
kierownik,
niejszymi demokratami. Każdy. Polak rzeczy, o których się jednak nie mówi, owych tytułów, lecz już za Augusta przodownik...
Każdy
po Il-go nietylko wróciły do powszech*
jest wśród narodu swojego par inter pardon, mówi za mało.
Ujdzie jeszcze tylko: prezes To

Narodowego

pares, innemi słowy:

równy

choćby

wiada:

«A

któż

tego

najwyżej wyniesionym mościpanomi
Naj:agorzaiszy, sądzę, demokrata
zagraniczny
nie wymagałby jeszcze
dalej posuniętej ortodoksji najczyst-

I wszystko w dalszym

szego demokratyzmu.
Równość to równość.

mokratycznego

Na temat tej naszej demokratyczności (wrodzonej, narodowej), naszego republikanizmu, naszej Świeżo u:

miejscu.
Tak

chcącemu

oto

p.

zapisać

nie

wiel».

nego używania lecz się nawet nie- coś jakby wśród kartowych gier: prerozmnožyty A za pano- ferans. Coś pósuwistego, w dobrym
wania Stanisława Augusta sam Sejm tonie staroświeckiego, coś co się wy:

ciągu stoi na pospolicie

Bąkowski

doradza

nadał braciom

królewskim

się do jakiego de- żęcy — a i Ponińskiemu.

stronnictwa

(bo nie

Ponieważ

jednak

liczba

tytuł ksią: mawia
utytuło-

należąc do jakiegokolwiek stronnictwa wanych rodów była w Polsce względjakże by żyć?). pilnie rozważyć czy nie nieznaczna, wynadgradzano So:
ma wstąpić do
demokracji „narodowej", czy też do demokracji „chrześ-

bie tytułami urzędowemi,

przywiąza*

nemi do godności, bywało całkiem
t. p. napisał cjańskiej", do „socjalnej* czy do „lu: fikcyjnych, Aż roiło się
w Polsce
Sobie całą książeczkę wydaną w Kra- dowej”, a może do „mieszczańskiej”, przedrozbiorowej od cześników i stolkowie p. Kiemens Bąkowski. P. Bą- jeżeli nie do „polskiej”. Bo u nas w ników,
chorążych, krajczych i pod:
kowski nie jedną już ma
za sobą Polsce jest ;-demokracyj — na wybór. stolich. Miałby
się z pyszna ktoby
pracę pisarską. Napisał
i wydał ńp. Dla wszystkich gustów
i upodobań. poskąpił tytułu np. pannie Filomenie
W rozdzialiku poświęconym na- Dukszyńskiej
Kronikę Krarową od momentu pań
krajczance smoleńskiej

pieczonej konstytucji

i

stulając obie wargi,

jakby

się

Sktadkowy wienlec mu uplotą,
Każda gazeta coś napisze,

mokratyczny

Żadnych wymyślań, żadnych <ale>

czytano

duch

spotężniał.

W

nu.

Choć nikt nie będzie prosił o to.

merze 206-ym urzędowego '„Monitora*

Jak to przykładów

wystosowane do obywatela Jędrzeja
Moraczewskiego—lecz już w następ-

dosyć mamy,

Żadnej przesady w czczej pochwale,
Ani

szarpania czci bez plamy.

bjęty kilku stów zakresem
ywot — to żywot do zazdrości!
Przekażą o nim potomności
Dwa słowa tylko: Był — prezesem!

pismo

Naczelnika

Państwa

nym
numerze
„Monitora*
minister
Spraw wewnętrznych Stanisław Thugutt awansował na pana... Ekscelen.
cją tytułuje się ministra—jak utrzymu-

Żadna demokratyczność nie oprze je p« Bąkowski—tylko zagranicą

się urokowi takiego wyniesienia Enad
pospolity poziom.

Teoretycznie — tak.
P. Bąkowski, powołując

się na to,
А1 га dawnych czasów! Z „Wa:
że
często
czyta
się
w
«Dzienniku
sza Miłość* uczyniono dla pośpiesznego, codziennego, potocznego użyt- Ustaw», iż minister jest «władny»
ku „Waszmość*, spoufalono na Waść, (to a to uczynić), proponuje aby
byleby z intytulacją nie zrywać,
Nie zwracać się do p. ministra w mowie
każdy, niestety, mógł być Jaśnie o: iw pismie: Wielowładny Panie Miświeconym i Jaśnie Wielmożnym! Jego- nistrzel
- Konstytucja marcowa orzeka (art.
mościa skrócono na imć. W aktach
Polska nie
urzędowych nigdy nie pominięto o- 96), że: „Rzeczpospolita
przywilejów rodowych* ani
kreślenia zobilis przy nazwisku szla- uznaje

Prezes! checkiem, famatus przy mieszczań: stanowych, jek również żadnych her«
laboriosus
przy chłopie a bów, tytułów rodowych i innych z
Jest w tem coś
przysiadającego jak skiem,
infidelis przy żydzie. (Nota bene epi- wyjątkiem naukowych, urzędowych i.
głęboki dyg dworski,

coś

słodkiego

smakowało,

On mnie przy wszystkich...
Pod ramię bierze poufale,
k zaś, gdy kroczym tam przez salę,
Ówię mu głośno: <Mój prezesie:..»
A gdy
Bóg go
Ludzkość
Zasług
Koledzy

po długiej lat kolei
powoła
lo swej chwały,
przez usta kaznodziei
wyliczy poczet cały.
jego, towarzysze,

tet „infidelis“

nie

miał

znaczenia

pogardliwego,

wiek choć

cień

nawet Żydowi „coś”

tytułu).

bynajmniej

dodać,

uchodziło

zawodowych*.

A czemże jest

Nie

uznaje herbów?

Biały Orzeł, jeżeli nie

jakikol- herbem Państwa Polskiego? Nie uzna»
np. książęcego Radziwił:
Woźny stale je tytułu..

Tak, łów a jeśli, dajmy na to, król hiszpańnasi ski nada komu tytuł hrabiowski i ów
dzisiejsi
są wszyscy
<sprężyści», a tytuł będzie przez Prezydenta Rzeczypospolitej zatwierdzony |(dlaczego
cyklišci „dzielni“.
W nowej Polsce, powojennej, de: by nie miał zatwierdzić?) wówczas
był tytułowany...
nieprzymierzając,

<przezorny».
jak wioślarze

Nr 254 (52741
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KURJERZIEMGOSPODARCZY
WSCHODNICH
Parcelacja

dzieńszczyźnie. U nas mało go stosunkowo.
— A kto przeprowadza prywatną
parcelację, zapyłujemy dalej?

prywatna

w Wileńszczyźnie.

— Obecnie mamy w Wilnie tylko

W. powołanej pne zwróciliśmy
a zarazem
współwłaściciela
do
się
Wileńskiej Spółki
4 A ekdora ae
p. Ludwika Popiela,
Parcelacyjnej*
|

jedno towarzystwo
uprawnione
do
przeprowadzania parcelacji tj. „Zjednoczenie towarzystw parcelacyjnych“.
W większości wypadków
robią
to
który udzielił nam następujących wy” sami właściciele przy pomocy fachow
nień:
:
ców, a tych mamy
w. Wilnie
jedeR — Jakkolwiek brak środków na- nastu,
warstw
ich
szerok
wśród
bywczych
Stawiamy ostatnie pytanie.
rolników, bezrobotnych i małorolnych
— Czy ustawa o mierniczych przyroz*
o
decydującym
jest czynnikiem

miarach parcelacji prywatnej, tem nie

można, iż ruch
stwierdzić
mniej
tej dziedzinie jest bardzo znaczny.

w

Bardzo dodatnio na to wpłynęło
arządzenie pana- ministra Staniewicza,
zmianę

spowodowało

:tóre

taktyki

Banku Rolnego w sto-

Państwowego

“sunku do biletów zastawnych Banku,

które dotychczas wypłacane były po
kursie nominalnym, znacznie niższym

od giełdowego.

Obecnie listy te wy-

płacane są po kursie giełdowym, a
interewięc bez straty dla kieszeni
santa.

Niezależnie od tego pan minister
'° Staniewicz uprościł znacznie proce-

>

»

Ł

Rolnym

Banku

w

durę załatwiania

z parcelacją

formalności, związanych
prywatną.

— |Jak się kształtują ceny na ziemię i czy nie daje się zauważyć tendencja da wyśrubowania ich?
nie, zwłaszcza, że
— Stanowczo
ziemianie gnębieni nadmiernem obciążeniem majątków zmuszeni są sprze*
dawać część ziemi, aby oczyścić ca-

u nas wogóle wy”

łość. Ceny nie są

za hektar od

sokłe. Przeciętnie płacą

150—400 złotych w złocie. Jedynie w

pow.

gdzie

Nieświeskim,

ię odczuć brak ziemi,

5500 21 м

złocie

racji bardzo

za

dobrej

silnie daje

do

płacono

hektar,

kategorji

a to z

DRA)

dza wojskowa
należnej
wch.

dostawcy

do

kas

należe
sumy

Polska
niewątpliwie wystąpi na
związek kupców
międzynarodowej
konferencji ekono- Dnia 10 listopsda
żydowski
ch
w
Wilnie
wysłał depemicznej z _odpowiedniemi materjałami
szę
do
ministra
skarbu
treści nastęi postulatami.

pującej:

«Od kilku dni rozpoczęły się bez.

względnie
egzekucje
podatkowe
z
przynależności zawodowej osób, które w ro- niesłychaną surowością, nie tylko u
ka ubiegłym złożyły swe oszczędności w płatników opieszałych, lecz również
Pocztowej Kasie Oszczędnościowej. Otóż,
poza grupą posiadaczy książeczek cszczędno: u zrujnowanych. Wywożą furami caStatystyka

ściowych,
która

podaje

ciekawe

której zawód

stanowi

231

proc.

dane

co do

nie był ustalonyi ły sprzęt domowy, zaś
wśród

wszystkich

u

Uroczystości

skarbo-

podatkowe.

— (o) Egzekucje

Kto w, Polsce oszczędza?

Święto niepodległości w Polsce.

obowiązana jest sumę

potrzebną
na zabezpieczenie
ności skarbowych; wpłacić ze

drobnych

W

w Wilnie.
Pułki poprzedzane orkiestrami ma-

dniu wczorajszym jako w ósmą

Niepodległej szerowały w kolejnym

wskrzeszenia

rocznicę

Polski i oswobodzenia
pod "władzy
zaborczej

Warszawy
o dbyło

szereg uroczystości.

Po miszy Świętej

celebrowanej

Katedrze,. podczas

z merów,

1 p. a. p. Leg, 3.P. A. C,
K, 23 p. ut. Dalej dwie

się wy z
kompanje

w

szkoły

J, E. ks, policji konnej

której

porządku nu:
pp. Leg., 3

a więc 1, 5, 6,

policyjnej,

dowodzonej

pluton

przez as-

piranta
Bibiłło,
wreszcie
poczety
sztandarowe młodzieży szkolnej szkół
łów garnisonu wileńskiego, policji i wileńskich
Z przyjemnością stwierdzić musiszkół zgrupowanych podczas
nabo:
my
dziarskę postawę żołnierzy i bra
żeństwa na placu Katedralnym.
biskup Bandurski wygłosłk podniosłe
kazanie, odbyła się defilada
oddzia-

Do

sklepikarzy cały towar, powodujących

ustawionych

wurowy

w szyku wojsk

wygląd

policji konnej, która

posiadaczy tych książeczex—pierwsze miej sce likwidację. Szkwestratorzy
żądają ni- przemówił gen. Fara, inspektor armii mając b. dobre, aczkolwiek do marzajmują urzędnicy i wojskowi, sianow'40
p. generała, Szu regularnego nie zupełnie przygo18.9 proc., następnie rzemieślnicy i robotni* szczenia całej zapłaty, żadne ulgi nie Nr. 1. Po przemówieniu
udzielają
sie.
Uprzejmi
e prosimy po» i wysłuchaniu hymnu „Boże coś Pol- towane konie, prezentuje się bardzo
sięgłych, ograniczająca
ilość osób cy (146 proc.), wolne zawody (13 proc.)
młodzież szkolna i dzieci (723 proc.), pra* lecić izbie skarbowej
udzielić indy- skę*, wojska garnizonu prowadzone pomyślnie.
uprawnionych de wykonywania robót cowaicy biurowi,
Najlepiej prezentuje się pierwsza
handiowi i t. p, (5.4 proc.), widualnie płatnikom ulg i odroczeń. przez płk. Popowicza
przedefilowały
mierniczych, nie wpływa
ujemnie na handłowcy i drobni kupcy (3 4 proc), służba
ompanja
saperów,
składająca
się
Depesza
spowodo
wana
była ią przed zebranymi u wejśca.do Banku
szybkość wykonywania
tych
robót, domowa (3.1 proc), rolnicy (3 proc.) i t. d.
zapewne
ze
starego
żołnierza,
gdy
okólnika
wskutek
że
okoliczno
ścią,
Polskiego,
przedstawicielami
władz
Urzędnicy
i wojskowi
posiadali w P, K. O.
niezbędnych przy parcelacj?
skarbu
l'go stycznia r. b. 1452285 zł., rzemieślni* min.
o przeprowadzeniu wojskowych, administracyjnych,
są- tymczasem skład pułków to przewa”
— Na to pytanie, wolałbym ; jako na
nicy i robotnicy 1567387 zł., wolne zawody wzmożonej egzekucji
żnie nowozaciągnięci rekruci.
izba. skarbowa dowych i organizacji społecznych.
członek zarządu związku mierników 2314316 zł., młodzież szkolna i dzieci 341153
Wieczorem
w Teatrze Polskim
przeprow
adza
takową
masowo,
Na
pierwszym
planie
wojewoda
nie
nie odpowiadać, mówi nasz infor zł.. pracownicy biurowi, handlowi 1 & P. zwracają
odegrano
«Zemstę»
Fredry.
c
uwagi
na
położenie
płatniwileński
p.
Wł.
Raczkiewicz,
przyj816255
zł.
i
t.
d.
Naogół były to jednak
mator.
=
Nie:
potrzebujemy
chyba dodawać,
ka
i
na
oszczę. ności bardzo drobne,
grożącą
ruinę przedsiębior: mujący defiladę, gen. Fara Oraz dybo na jedną
k«iążeczkę przypadało
w grupie
młodzieży stwa. Zabierają
stare umeblowanie, rektor. departamentu Min. W, R. i O. że kto żyw Śpieszył na ulicę, aby
zł, w grupie urzędałków i wojskowych stoły o trzech
być obecnym
na rewji; wojsk.
Nie
nogach, pieczywo
z P. p. K. Okulicz.
94 zł., pracowników biurowych 109 zł, rzebyło
domu,
na
którym nie powiewapiekarni
lub
wogóle
cały towar ze
Dalej pp.: v. wojewoda Malinow*
mieślników i robotników 142 zł, handłow=
Przed międzynarodową kon- ców i drobnych kupców 185 zł,
po- ski, v. prezydent Łokuciewski, Ko* łaby chorągiew państwowa,
wolnych sklepiku. Na;propozycje wpłacić
zawodów 218 zł,, rolników 42 zł, i t. @.
ferencją ekonomiczną.
kościele ewangielickim, oraz w
łowę lub nawet 75 proc. zaległości misarz Rządu Wimbor, gen. Pożerski,
meczecie mahometańskim odprawione
otrzymują płatnicy odpowiedź
prezes
dyrekcji
kolejowej
inż.
Staodpodatku do- mowną. Zupełnie jasny okólnik
Przedstawiciel Polski wimiędzyra” Ostatnie wymiary
T:
Steinman, pułk. zostały solenne modły,
o Szewski, prokurator
chodowego.
rodowej konferencji ekonomicznej pegzekucji u płatników opieszalych Bobiatyński i inni.
inž. H. Gliwic, przed swym wyjaz„ W związku ż dokonanym ostatnio wy: władze skarbowe stosują
w ten spo:
Wspaniały obchód ;w ; Warszawie.
dem do Genewy udzielił współpra- miarem podatku dochodowego na rok 1926 sób, że przeprowadzają egzekucje
.
Naczel
u
na
Rada
Zrzesz
eń
Kupie
ctwa Polskie:
cownikwwi jednego z pism warszaw- go otrzymała
WARSZAWA, 11.X), PAT. Dzi- Wojsko prezentuje broń, orkiestry
zasługujących na
liczne wiadomości o nazbyt wszystkich, nawet
skich następujących wyjaśnień w spra- wysokiem obciążeniu tym
wszelkie
„ulgi, „Wobec tego zwrócono siaj, jako w VIII rocznicę odzyskania grają, hymn narodowy.
podatkiem docho«
dów, osiągniętych w 1925 r. przez osoby się również do
wie konferencji:
d ulicy Wierzbowej ukazuje się
sen. Truskierai posła niepodległości już od wczesnego ranW poniedziałek, 15 listopada — prowadzące przedsiębiorstwa handlowe. Wia- Wiślickiego z prośbą © energiczna ka zapanował ożywiony ruch. Mimo Marsz:łek Piłsudski w otoczeniu ge*
i te stwierdzają, że wspomniane nadrozpoczyna
się w
Genewie druga domośc
pismierne
skarbu ce- deszczu na ulice wyległy tłumy. Na: neralicji i adjutantów. Wszyscy
opodatkowanie
dochodów wynika interwencję u p. ministra
sesja komitetu prz, gotowawczego do przedewszystkiem stąd,
szo.
Marszałek
przechodzi
do
lewe"
strój
świąteczny.
Przy
grobie
Nieiż organa wymiar: lem przywrócenia praworządności
w
międzynarodowej konferencji ekono- aż rage
T sposób Rote
rygory: naszych zaniedbanych
znanego Zołnierza
warta honorowa, go skrzydła gmachu Sztabu General
Kresach
pół:
ВОУ
szablo
nowy y odno nė przepisy po- R nocno-wschodnich oraz unormow
micznej. Jestem członkiem tego komi:
nego i po.chwili ukazuje się konno,
ania zniczę zapalone. Na plącu Saskim
tetu „ad personam* zaproszony przez
dosiadając
swej kasztanki, na której
egzekucji
na
ulicach
przyległych
w
miejscach
podatkow
ych.
Jest rzeczą
echnię
wiadomą i
sekretarjat Ligi Narodów, a nie jako ogólnie stwierdzoną,powsz
prowadził w bój legjony.
wyznaczonych
tłumy
z
trudem
poże ubiegły rok był dla
GIEŁDA WARSZAWSKA
delegat Rządu. Również i pozostali życia gospodarczego niezwykię ciężki i pod
od dowódcy
wstrzymywane
przez kordony policji & Odebrawszy raport
wzglę
11 listopada 1926 r.
dem
docho
dowoś
członkowie komitetu są tak samo zaci, okres ten musi być
rewji gen. Konarzewskiego, Marszałek
i
wojska.
od czasu Dewizy I waluty:
zajmuje miejsce
proszeni, 7 pośród wybitnych przed- uznany za jeden z ła yi

INFORMACJE.

odzyskania niepodjegłości. Jednakże fakt ten
:
nie znalazł naogół należytego uwzględnienia
Dolar;
|
wych,
organizacyj ekonomicznych i w dokonanym wymiarze podatku dochodoHoland
z pośród wysokich urzędników pań- wego. Dotyczy to przytem zarówno opodate Londynia
a osób nieprowadzących ksiąg nanstwowych, pracujących
w dziedzinie kowani
dlowych, jak i nawet posiadających te księgi, Nowy-York
ekonomicznej, jak naprz. doradca ekaZ uwagi na zaznaczoną wyżej wadli- Paryż
pi raga
|
nomiczny rządu brytyjskiego p. Smith wość dokonanego ostatnio wymłaru Naczelna
Szwajca
ip. Trendelenburg, podsekretarz sta- Rada wystąpiła do pana Ministra Skarbu z Wiedeń rja

gleby, stawicieli

sfer

finansowych,

nauko-

Tranz.

Sprz.

Kupno.

8,99
9,01
8,97
no i braku podaży ziemi.
360,70
361,60
_ 359,80
Pozatem właściciel ziemski musi się
43.70
4381
43,59
9,02
liczyć ze zdolnością płatniczą nabyw8.98
8.98
29,45
29,52
29,38
ców. W razie podniesienia cen trane
26,72
26,78
26,66
zakcje kupna-sprzedaży rzadziej będą
173,97
174,41
173,54
iel
właścic
ż
miały miejsce, a przecie
127,13
127,45
126,81
obszernie
umotywowanemi wnioskaini, do
sprzedaje ziemię dla tego, że zmuszo- nu w niemieckiem ministerstwie gos- tyczącemi:podarstwa
narodowego.
Ši
50
125,96
125, 34
1) przypomnienia naczelnikom
ny jest w tej drodze szukać zdobycia
Na plerwszej sesji, w kwietniu r. skarbowych, jako przewodniczącym urzędów
gotówki.
komisji
b., komitet ustalił listę tematów
i kwe- szacunkowych, jakiemi względami winny
Papiery wartościowe.
— Czy ze strony Urzędów Ziem- stji. co do których muszą
kierować sę organa
wymiarowe
w SZCze- Pożyczka dolarowa
być
zebra1350
—
pry*
cja
—
parcela
skich nie napotyka
gólności przy stasowaniu
norm przeciętnej
»
| kolejowa
87,00
—
watna na większe trudności?
г ne różne materjały i dokumenty, czem dochodowości oraz przy ocenie ksiąg han- 5 pr. pożycz konw.
46,75
—
i zapiszów buchaiteryjnych, jako
Pi. požyczk, konw,
— Nie. Urzędy ziemskie trakiują zajął się sekretarjat Ligi Narodów i dlowych
—
-—
dowodów,
uzasadnia
ukończył
już
te
prace.
Zebraniem
tych
jących
zeznanie
—proc.
płatnika;
listy
,
powiem
zast.
że tak
parcelacji,
sprawę
2) Przedws'ępnego zbadania odwołań
materjałów zajmowały się również miziemskie przedw,
38,75
=
—
życiowo.
od wymiaru podatku dochodowego za rok
nisterstwa
różnych państw i organi- 1925 oraz ogranicze
n'e
przymus
owego
GIEŁDA
WILEŃSKA
nobozą
ści
Zachod
pewne trudno
w prze- zacje gospodarcze.
Na obecnej sesji ru do kwot, prowizorycznie w ten sposób
Notowania z dniu 10—XI 1926 r.
prowadzaniu parcelacji majątków ob- komitet
przygotowawczy
rozpatrzy skorygowanych — w myś| zarządzeń
ciążonych
długami
b. Banku Szla- zebrane materjały i zdecyduje czy da* tych w okólnikach z dnia 20 września, 1925 ar-r. Dolary St.
Zjedn.
9.005—9.0
heckiego.
Przepisy
dotyczące tego ne kwestje są dóstątecznie przygoto- oraz z dnia 4 maja 1926 r, dotyczących ta, Ruble złote
4.825
—4 80
kiegoż
przedwst
ępnego
badania
odwołań
pracę.
ie
od
znaczn
iają
Banku uirudn
wane, czy wymagają zebrania dodat. wymiaru podatku obrotowego;
Listy zastawne Wileńskiego Banku
Zresztą [ak to już mówiłem—pan kowych materjałów lub czy wogóle
3) rozłożenia kwot podatku dochodo*
Ziemskiego 89 z kuponem. *
minister Staniewicz uregulował spra- Są takie materjały. Zadaniem komite- wego, k'órych termin płatności mija 31 paź:
Ii
a
TE.
WAWRZE WIEWCRYTĘSZERĄ
dziernika r. b. lub w 30 dni od daty dorę.
wę kursu listów zastawnych oraz pro- tu przygotowawczego jest wypraco- czenia nakazu,
na dwie
pierwsza,
cedury w Banku Rolnym.
:
wanie
programu
międzynarodowej płatna do dnia 1 listopada r.raty:
b., druga płat
Mówiąc wogóle o parcelacji pry- konferencji ekonomicznej i oznaczenie ną do dnia 1 stycznia 1927 roku.
wanej, zaznaczyć należy, że parcelacja czasu jej zwołania. Obrady komitetu
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„Rozstrzygnięcie konkursu
na pomnik Mickiewicza,

przed pomnikiem ks.
Q godz. 10 w Katedrze św. Jana
odprawił solenną mszę świętą ks. kar- Józefa Poniatowskiego. Na rozkaz
dynał Kakowski. Obecni byli przed- gen. Konarzewskiego rozpoczyna się
stawiciele sejmu i senatu, rząd z mi: defilada. Przed defiladą wypuszczono

pocztowe
w iloŚci tysiąca,
wyżsi ue goiębie
które
wyirunęły
z klatek
i po paru
rzędnicy państwowi, korpus dyplomatyczny i t. p. P. Prezydent Rze- okrążeniach na placu Saskim odleciaczypospolitej w Katedrze nie był o- ły do swoich garnizonów, rozsianych
nistrem

Bartlem

na czele,

pó całym terenie Rzeczypospolitej. Z
Wysłuchał on wraz z najbliższą kolei defilowały przed Marszałkiem
orkiestr oddziały
rodziną oraz Marszałkiem Piłsudskim przy dźwiękach
specjalnej mszy Świętej, odprawionej piechoty, kawalerji, artylerji, pułk szpancernych,
oddziały
o godz. 10 min.
30 rano w kaplicy mochodów

becny.

wojsk

technicznych i t. d.
wietna postawa wojska wzbudza
co chwilą uznania,
które raz po raz
zmieniają się w entuzjastyczne okrzy:

na Zamku przez ks. biskupa
Galla
w asystencji* ks. prałata Tokarzew=
skiego.
Na mszy był obecny p, mi-

nister

Bartel

wraz

ze

wszystkimi

ki i oklaski. „O godz. 12 min. 40 defilada
się kończy. Marszałek zsiada z
Po nabożeństwie o godz. 11 min.
25 na plac Saski przybywają przed- kasztanki i w tym mtomencie kordon
stawiciele rządu z ministrem Barilem wojska i policji pod naporem tłumów
członkami

rządu.

pęka. Po chwili około

na czele, wielu posłów i senatorów
oraz generalicja, korpus dyplomatycz=
ny, attache wojskowi
i misje
wej:
skowe w komplecie.
Punktualnie
o
godz. 1i-ej min. 30 trębacze wojsko-

wi odegrali

pobudkę

na

pomnika

zbie:

rają tłumy i wznoszą okrzyki na
cześć Marszałka, który wsiada do
samochodu i odjeżdża. Zrywa się bu*
rza oklasków

i okrzyków

Niech

ży:

jel Okrzyki te towarzyszą oddalające-

baczność.

mu

się samochodowi,

W Krakowle.
Wczoraj wieczorem przyznane żoKRAKÓW, 11 XI. PAT. Wczoraj
przewidzieć,
czy sesja ta zakończy
stały nagrody następujące:
Orkiestra 20 p. p, ustawiona przed
Ministerstwo skarbu przypomina płatnijuż prace komitetu i kiedy zwołana
Pierwszą nagrodę w sumie 10,000 jako w wigilję święta niepodległości katedrą odegrała hymn narodowy.
kom, że w miesiącu listopadzie b. r. przy.Y złotych otrzymała
się tutaj capstrzyk orkiestr Po odśpiewaniu w katedrzecTe Deum»
z t. zw. parcelacją sąsiedzką. Chłopi będzie konferencją ekonomiczna,
praca konkursowa odbyl
do zapłaty następujące podatki bez.
wojskowych,
które przemaszerowały i »Boże coś Polskę» przybyli na
Ze strony polskiej zajmuje się padają
mad
kupują działki u sąsiadag obywatela.
ppn
E
wy Wykonał ją
pośrednie:
przęz
ulice
miasta.
Gmachy rzędowe dziedziniec katedry wojewoda Da*
_niezałatwionych serwitutów zbieraniem materjałów dla komitetu
1) Do dnia 15 bm, druga rata podate artysta zamiesz]
Sprawa
w
żu
p. Stai miejskie oraz wiele domów prywat- rowski i gen, Wróblewski, skąd przyprzeszkadza trochę, a likwidacja ich ministerstwa przemysłu i handlu mi- ków gruntowych za rok bieżący. 2) Od 1 do nisław Szukalski. >
RB
30 b. m. państwowy podaiek
od nieruchowanej i prze:

osadnicza, z racji ciężkich warunków

potrwają kilka dni. Nie można jednak

szwankujez racji zagmat

nisterstwo

zuprawie
ekonomicznych, zamarła
nia
czynie
do
pełnie. Obecnie mamy

spraw

zagranicznych, po:

wlekłej procedury.
szczególne ministerstwa w swoim zaRuch komasacyjny wzmaga się kresie oraz organizacje gospodarcze.
natomiast stale, jednaki tu procedura Cały szereg z tych materjałów wy-

przeprowadzania
skomplikowana.

Wiemy,

że

komasacji jest bardzo

słano już do Gznewy
PO

minister

sprawie zagadnień rolaiczych
współpracuje z komitetem międzyna-

wystąpił z projektem

Staniewicz

znowelizowania

ustawy i to dopiero może przynieść
scalania
sprawie
znaczną pomoc
`
ów.
grunt
Na tem polu pracy da się zaużyć żywołowe wprost dążenie ludności, zwłaszcza tam gdzie się ona

i wieie z nich

Kalendarzyk

podatkowy

na

Ii.

stopad.

Drugą

było przybranych
flagami o
8 tys nych
barwach
narodowych.
Dzisiaj
o godz.
wileńКаJachimowicz za
Jekt 9 rano odprawione zostało w
pod godłem „Filareta*, tedrze Wawelskiej uroczyste nabonagrodę (6,000 zł.) otrzy« żeństwo, na którem obecni byli przed-

nagrodę w kwocie
otrzymał artysta

mości miejskich i niektóryc)
wiejskich za
111, kwartał b. r. 3) Do 15 b. m. podatek sięcy złotych
przemysłowy od obrotu w przedsiębiorste ski p. Rafał
wach handlowych I i II kategorji, w przed-- konkursowy
słębiorstwach

przemysłowych

gorji, prowadzących
dlowe,

oraz w

I do

V

kate.

prawidłowe księgi han-

przedsiębiorstwach

sprawo-

zdawczych. 4) Do 20 bm. druga połowa za:
liczki na poczet podatku przemysłowego od

Trzecią
mał p. Mieczysław Lubelski

Szawy

za pracę

Konrad».

'z War-

pod godłem «Gustaw

я

stawiciele

władz

z wojewodą

rowskim

ra czele,

generalicja,

akademicki in corpore i t. p.

Da-

senat

Zaszczytna wzmianka
przyznana peer
rodowy
instytut rolniczy. który ze- obrotu za Ill kwartał br. 5) Od 1 do 30 bm.
wykupno świadectw przemysłowych i kart
brał bardzo
liczne materjały i opra: rejestracyjnych
została
pracy konkursowe
d
go:
za rok 1927, 6) Państwowy
cował już cały szereg zagadnień. Pol- podatek dochodowy za rok 1926 w wyso- dłem „Granit”,
Ša

jęli defiladę kompanji

20 p.p, i kom:

panji policji pieszej. Również w cerkwi grecko katolickiej św. Norbeita,

w kościele ewangielickim oraz w sy:
nagodze postępowej
odprawiono uroczyste nabożeństwa
z udziałem

przedstawicieli władz.

r"

Kto dziś powinien stawić się do komisji

Sąd konkursowy
zaproponował
przemeldunkowej.
stwo rolnictwa
zajmują się również płatniczych. 7) Wszystkie podatki dochodo- do zakupu pracę
konkurs
ową pod
we od uposażeń służbowych, emeryturi wy:
Do
I
Komisarjatu,
aa 5 lic; belskiej Nr 5, Piaskowej Nr 5a i 7,
temi sprawami. Jeśliby zaszła potrze” nagrodzeń za pracę najemną w cłągu sied- godłem „Oda do młodości”,
Zawalnej Nr 41 (W. Stefańska 2),
W. SteDo IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic:
ba powołania ekspertów w dziedzinie miu dni po dokonaniu potrącenia, — Nadto
Zarząd Komitetu Głównego. Bu- fańskiej
upełnorolniła.
Nr 4. 6, 8 (Kwiatowa 3 dom Rubi- Kalwaryjskiej od Nr 72 — 82 włącznie, Illca
płatne
są
podatki,
na
które
płatnicy
otrzy:
stoi
rojnictwa
—
to
wskazałem
już
na
to
dowy pomnika zastrzegł sobie wy« na), 10 12, 14, 16 i 18.
na zawadzie
Gdzieniegdzie
Słomianka Nr 2, 4, 6, Finaa,
prawa strona
nakazy płatnicze z terminem płatności łączne prawo fotografowania
Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: od Nr 3a — 7 włącznie i zaułka Сагусуй‹
wroga agitacja partji komunizujących, p. Królikowskiego, który specjalnie wmująlistopadzie
zarówno
”
b. r. oraz kwoty rat, przyzna”
Białostockiej
Nr
2,
4,
6,8,
10,
12
i
14
WŁ
skiego
—
całego.
nagrodzonych „projektów jak wystawy.
najwięcej jednak wrogi ruch ten da zajmuje się w ministerstwie rolnictwa nych w tymże miesiącu.
Nr 4 6, 8 10 i 12, Szwajcarskiej
Do V Komisarjatu mieszkańcy ulic:
Zdjęcia fotograficzne wykonane przez tebskiej
się odczuć w nieświeskiem i gro- zagadnieniami polityki rolniczej.
Nr 3, 5, 7, 9. 11, 13, 15, 17, 19, 194, 195, Świerkowej nr 5, 7, 9, 11 113 Legjonów
KRONIKA MIEJSCOWA, artystę fotografa.p J. Bulhaka otrzy- 21, 23, 25, 27, 29, 31 i. 33, Święciańskiej Nr. nr od 28:— 46 włącznie, Cedrowej nr od
-— (0) Egzekucja
należności mać można za opłatą od członków- 1, 2.4, 6, 8, 10, 12, 14, 161 18, Witebskiej 25 do 41 włącznie i ed 20 do 40 włącznie,

skie

organizacje

rolnicze i minister-

taki tytuł jest oficjalnie uznawany w posiedzeniach parlamentu, porozumie*
Rzeczypospolitej Polskiej. Co za non- wają się z lzbą deputowanych i senatem tylko na piśmie; nie potrzebują
*
sens!
Nie uznawanie to jeszcze nie za- tracić czasu na wysłuchiwanie prze”

kaz. W Polsce tegoczesnej tytuły ro- mówień poselskichi na nie odpodowe nie mają opieki prawnej ale są wiadač. Mianuje miaistrów prezydent
w najszerszej mierze tolerowane.

Jak

za

zgodą

senatu,

ale dymisję

może

że by nawet mogła-nie istnieć taka dać każdemu z nich bez pytania setolerancja w państwie gdzie stróż w natu.
p
o wiele lepiej dzieje się u
katnienicy bardzo a bardzo dba o to

aby go dożorcą tytułowano.

nas!

My

mamy

np. ordynację wybor-

Każdy aktor jest artystą drama- czą uznającą wszystkich obywateli
tycznym, każdy dziennikarz redakto- wciągniętych na listę wyborczą za
rem; wprost nie wypada napisać przy wykształconych, inteligentnych, zu»
nazwisku
byle pacykarza „malarz”; pełnie przygotowanych do piastowapisać trzeba i mówić „artysta-malarz*. nia poselskiego mandatu. Demokra-

kości

kwot, uwidocznionych

prywatnych

Na

mocy

na rzecz

istniejących

skarbowe organa

w

nakazach

podatków. zarządu komitetu i przewodniczącego

przepisów, sekcji prasowej red, Cz. Jankowskiego.

egzekucyjne

na o- (Zygmuntowska

4

m. 3).

życia. Ponieważ

zaś od wskrze-

Za malo

rosyjskiego

mają

Państwa

Polskiego

ktokolwiek

1), : Podkowa Nr 2, 4, 6, 8 Świerkowej od 15 — 29 włącznie.
Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic:
"Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic: Bystrzyckiej do nr 35 włącznie, Rowy Sa-

Objazdowej

Nr 2, 4

61

8. Zakretowej

Nr

Z SĄDÓW.

lega na tem, że władza
egzekucyjna
W dniu wczorajszym sąd okręgowy za: cukierni—Stanisław
zawiadamia pisemnie
osobę
trzecią, koficzył badanie zB
(a
Kojas ot pełnił samobójstwo.
iż zajmuje sumy,
jakie się od niej skarżonycho przyczynienie się, niewykona'

ty aż do nowej

decyzji.

pieżyńskie

całe.

Samobójstwo na sali w cukierni Sztrallą.

—Władysław

Zienczyk i maszynista
rozbity pociąg Nr816 Szytf.
er Mikołaj zostali
uniewinnieni, Ze
wszystkich oskarżonych jedynie Szyffer po:
zostaje nadal na służbie.

Jeżeli dos: PORY,

spostrzegł ją i tawca, a zarazem dłużnik skarbowy
jak
motyla
do
deski
szpileczką
przy- wyraził zgodę na przekazanie asygnomini260
pomocy
Boskiej
przy
już
strów (nie moje to obliczenie; 'p. B4- gwozdził do zadrukowanej bibuły.
wanej sumy dla zabezpieczenia preObywatelu Bąkowski! _ Dobrześ tensji skarbu, kasa Skarbowa winna
Sprawa Turno-Sławińskiego
kowskiego) przeto 260 Ekscelencyj
i Comp.
posiada Polska wśród demokratycznej uczynił,
jest dłużnikowi zamiast gotówki wy:
Cz. J.
Dnia 30 b. m. w Wileńskim Sądzie
swojej ludności,
dać pokwitowanie kasowe na sumę
Okręgowym
rozpatrywana będzie
głośną
W Stanach Zjednoczonych Amezaległości skarbowych. O ile dostaw= swego
cząsu afera szpiegowska Turno.Sła!
ryki Północnej jest wszystkiego 7
RA
ca nie wyraził swej zgody, wówczas wińskiego, KoziełłłPoklewskiego 1 Darowministrów.
Nie wolno im bywać na
nas żądanie władzy egzekującej, wła skiego. (k)

szenia

mieliśmy że choć

o niej się mówi. Dobrze,

(Podkowa

Wystawa projektów konkursowych 3,5 i 5a, Suwalskiej Nr 1, 2, 3, 5, 7, Luprawo dokonywania zajęcia
w dro- otwarta będzie 'dla publiczności
w
dze administracyjnej (to jest bez po- niedzielę o 1 w po'udnie.
średnictwa
sądów)
wszelkich preWczoraj o godz. 6 m.35 publiczszej
fensyj i innych praw u osób trzecich,
ność znajdująca się w cukierni Sztralla
o ile te pretensje lub prawa nie są
(Czerwonego) zaalarmowana została
echem
wystrzału
rewolwerowego.
zabezpieczone hipotecznie. Tryb po.
Wyrok w sprawie sprawców
stępowania w tych wypadkach po: katastrofy kolejowej pod Lidą. Wyjaśniło się, że kelner pracujący w

brzarze b. zaboru

należą dłużnikowi skarbowemu i żą- niem przepisów o bezpieczeństwie, do katastro!
jakażmiała miejsce w dniu 22 sierpnia
da aby mu sum tych nie wydawać. ty.
1923 r. na moście znajdującym się na 297
Zawiadomione osoby trzecie obowią- kilometrze szląku Lida — Skrzybowce,
A kto nie jest „profesorem* u nas! cyzacja ludności w Polsce powojen- zane są sum
takich nie wydawać
Po zamknięciu przewodu sądowego i
ej wydała najpiękniejszy swój plon— dłużnikom.
Funacjonarjuszem jest urzędnik. Wraz
wysłuchaniu ZEE
stron przewodni:
z b. Galicją nie odziedziczyliśmy je- w ordynacji wyborczej.
Ostatnio został wydany okėlnik, czący sędzia Kontowit ogłosił wyrok skazu*
Ot, tylko rzuciliśmy wzrokiem na narmujący tryb postępowania z tytu: jący zwrotniczego Antoniego Pinkiewi:
dynie tytułowania byle inteligentnego
miesiące więzienia za nie:
i jako tako odzianego człowieka — niepozorną, szczupłą książeczkę auto- fu dostawy dla wojska. W tym wy: cza narecztery
przyczyną którego była katara
bardzo
mało
zuanego
i
w
mig
doktorem.
й
'
padku władza egzekucyjna
zawiada- strofa.
Dyżurny kierownik ruchu stacji Liu
Minister przestający być ministrem zgarnęliśmy z jej kart całą garść jakże mia kasę skarbową, która zabowiąda pełniący w dniu krytycznym służbę
de facto pozostaje nim in tifulo—do krzepiącej ducha demokratyczności!
zana jest wstrzymać realizację wypłakońca

яo

Łukaszewicz

:

po-

Desperat strzelił w usta. Zwłoki
zabezpieczono na miejscu samobójstwa, t.j. na podniesieniu za orkiestrą.

Przyczyny rozpaczliwego
kroku nie
zostały dotychczas
wyświetlone, W
kwadrans po wypadku na sali pano:

wał nastrój normalny,

Szanowne

Baczność!

Gosposie

i Panie domu!

Ustały już wszelkie niedogodności
prania domowego!

Dzień prania stał się przyjemnością!

Zapraszamy Szanowną
Publiczność w celu przekonania. się o tem na
pokasy prania, mające się odbyč w nastepujących mydlarniach i skladach
aptecznych:

Dnia
»
2

12 Listopada 1926 r, L. Rajbman Wileńska 11
13
15

»
»

>
›

O. Winduszczański Niemiecka
S. Załb Mickiewicza 42,

gdzie będzie demonstrowane
pranie mydłem w płatkach

mydłem

w proszku

Ri

1sO,
w kawałkach
i proszkiem
czyszczenia

3.

Lux,

mydłem

do

Sunlajt

Vim.

Przedstawiciel firmy LEVER BROTHERS zwa
z
a
Reid,
Warszawa, ul. Moniuszki 11. Telefon 204Do nabycia we wszystkich mydłarniach i składach aptecznych,

du Cuda dubu doś akis suki

(t).

ki,

{

ED Dzis |

Wsch. w, © g. 6 m.25

5 braci Pol.
ao

Zach, Ъ. вel,

6 g. ь

4 m. ‚ 14

Stan. Kostki
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu
Meteorologji U. S. B.
z dnia 11—XI 1926 r.
Cišnienie
šrednie

|

Temperatura
średnia

pat

769

)

wczorajszym
do związku miast polskich
w
Warszawie
z prośbą
o
wskazanie jakie dotąd miasta polskie
posiadają
własne miejskie
piekarnie
mechaniczne,
oraz
0 wskazanie ich
organizacji
i sposobu funkcjonowa-

nia.

Niezależnie

prezydent
Krakowa,

zwrócił się również do m.
gdzie
ostatnio miała być

— (x) Pracownicy miejscy pro-

o zasiłki

w

wyso.

kości 10 proc. uposażeń. Powołując się na ostatnie rozporządzenie
Prezydenta Rzplitej, na mocy którego
) Zachodwi.R
będą | funkcjonarjuszom
wypłacone
Pochmurno, deszcz, mgła, mi- państwowym i wojskowym zasiłki w

r ) Półrocno-wschodni.

Wiatr
przeważający

Uwagi:

nimum
za dotrę -L 60C,
Tendencja
metryczne stały wzrost ciśnienia.

£i — Opieki Matki Boskiej. Doroczna uroczystość Opieki
Matki
Boskiej w Ostrej Bramie rozpocznie
się w sobotę

13

listopada

i

trwać

tistopada

włącznie,

Porządek nabożeństwa w Kościele i Kaplicy Matki Boski następujący:
W Kościele.

tytułem zapomogi za wydawane obi2r.b. i
dy, jako zaliczka na listopad
za564 zł. kuchni Nr. 2 jako reszta
bezrcobiady
pomogi za wydawane
botnym w m cu psździerniku r. b.
— (x) Subsydja miejskie dla

Prymarja o godz. 6 i pół rano.
Wotywa w niedzielę o g. 9 rano. kuchni T wa

Ros:jskiego.

One-

m. Wilna wvasygnoo g. gdaj magistrat
Rosyjskiego
T-wa
wał dla kuchni
Suma w niedziele o o g. 1irano. 150 zł, tytułem zapomogi na wydaNieszpory w sobotę i niedzielę o. wanie bezpłatnych obiadów bezror. b.

Wotywa
10 rano,

w

dnie powszednie

botnym w m'cu listopadzie

g. 4 po polud.

ze

Msza św. z nauką dla Litwinów
o g. 6 rano.
Uroczysta Msza św. śpiewana o
g. 8 rano.
Msza św. zwykła w dnie powszednie o g. 11 rano.
5 po połud,

—

Akademja

ku

chodzącego
wątpliwie

„Ty-

adwentu

wzbudzi

zaciekawienie.

Oto

Szykuje się w Pałacu

nie14 bm.

Reprezentacyj-

$

Kino-Teatr

miłujących

taniec,

nie

że
aż

od

rzeczy

@

„Helios“

na

zabawie

dwie

orkiestry:

@

dęta— wojskowa
i smyczkowa—cywilna (quartet).
Zaproszenia celem
zapewnienia
sobie
wieczoru, zaleca
się nabywać wcześniej u pp. gospo”
dyń, albo w lokalu Komitetu
(D/H
Jabłkowskich).

Wiec

—

wieczorne

w Teatrze Polskim

Malinowski.

Cztery

і

Hlicerophosphate
stosowany

$

o

W
o

jąc się brakiem

sprawie
w Wilnie.

3
;+
%

$

yby
djonu sportowego w Wilnie, któr
cyj
niza
orga
ch
stki
wszy
dla
służył
wy-

przez

odegraniu

orkiestrę

w

uczczeniu

200-cia Kanonizacji św. Stanisława Kostki na Uniwersytecie Ste-

imieniu Wojewódzkiego
W:

wychowania

do ma

gistratu m. Wilna z prośbą o wymsfana Batorego
zorganizowana sta- "dzierżawienie na lat 15 gruntu
ej,
aiow
Bouf
e
Górz
na
ego
istracki
saniem Wileńskiego Archidiec. Komi-

nieszkodliwe
zi

dla

”

—

(0 Wilno

bez

światła,

Ma

P. Wi szkół powszechnych,
i zawodowych m. Wilna,

średnich

w

stratu w

sprawie

węglo:

kroki

Magi-

uruchomienia

miejskiej piekarni. Odpowiednio
do powziętej uchwały na ostatniej
Wojewódzkiej

konferencji w

sprawie

uruchomienia przez Magistrat wiasnej
piekarni, któraby spowodowała pewną regulację cen na mąkę i pieczywo,
v-prezydent m. Wilna p. Łokuciewski uważając za niezbędne
stworze:

dla Napoleona: Przepowiada przyszAd
o Mileto,
20
SRR

3

Prezzolini

r

3

INO

dec,

Nacjonalizm.

Dzieło

168.
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Konto P. K. O. 80,180.
P. S. Prosimy o czytelne i dokładne adresy.
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w Ameryce i Europie, przyjechaa do Polski ze swołm zespołem
i da dwa
wieczory w Teatrze Reduta
w dn.
13i 14
b . m. o godz. 8 15 wieczorem. Produkcje te
mają wysok poziom artystyczny, a kreacje
taneczne Ma:garity Froman, jak potwierdza
cała prasa zagraniczna, mają niezwykły wy-

zostanie po cenach najniższych
znalazła się patelnia, kilka fantów stawioną
komedja R. Ruszkowskiego «Wesele Fonsia».
drobniejszych i dwie [tabliczki czeko: Początek o g: Lp

lady.
Wywołało to dużo
się,
jewoda, śmiejąc
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się

dowied:ieć

roli Cześnika,

szym .rzędzie
brak węgła
dotknąć osobistego sekretarza p. Staniewicza. wa Górzyńskiego.
Bilety do nabycia w 'blurze podróży Or:
może elektrownię miejską, której zaPan wojewoda;wyraził ubolewanie,
masy są znikome i wystarczyć
mogą że nie mógł uczestniczyć na otwarciu bis.
Polski (sala <Lutnia>). Dziś
aa kilka załedwie dni. Położenie jest wystawy kilka dni temu z powodu ukaże— Teatr
się po raz trzeci doskonała komedja
moważne o tyle, że pewnego wieczo- ważnych spraw, dla których zmuszo- M. Bałuckiego <Klub kawalerów» w wyko:
Na naniu najwybitniejszych sił zespołu artysty:
u Wilno może
zostać
pozbawione ny był wyjechać do Warszawy.
cznego» Komedja ta wystawiona z okazji 25:
światła.
wstępie wojewoda dał przykład ofiai cio lecia zgonu M. Bałuckiego, zyskała ogól
Dziwić by się należało, że władze ności, nabywając osobiście 50 biletów. ne uznanie,
miejskie wiedząc o ogólnym kryzysie Z tych dziesięć
było wygranych.
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— Pan
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u
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Thć Purgativ

prezydenta miasia, p. prezesa Kontroli
Państwowej, p. Komisarza Rządu i
stadjonu wielu innych dostojników. Sala była
Ž
Powodu- przepełniona.

odpowiedniego sta-
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charakter uroczysty. W loży oficialnej
zajął miejsce
p wojewoda Raczkiewicz z małżonką oraz p. wice-woje-

woła

program.

Repertuar teatr. «OUI PRO OUO> i «PERSKIE OKO»,
* Ulubłenica stolicy šwietna NIUTA BOLSKA
iosenkarz, satyryk EDWARD CZERMANSKI oraz 4 uroczych girls.
lub. pub!. MIA MARA i niezrówniany HARRY LIEDTKE w najnowsz. erotycz.
Imie p, tt <ULUBIENICA WiEDNIA» (NAD PIĘKNYM DUNAJEM) w 12 akt.
przepych! Szalony rozmach reżyserski!
Seansy o godz. 3 m. 30, Ostat. s. o g. 10-ej.
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WOJSKOWA

W Kaplicy Matki Boskiej.

Uroczysta Litanjaz nauką

Komitet

10 proc. uposażenia,
co
i grupołowie listopada

będzie według dawnego zwyczaju Magistrat m. Wilna wyasygnował
przez cały tydzień aż do niedzieli 21 onegdaj 5,000 zł. dla kuchni Nr 1,

Dziś

1
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
KASA
CZYNNA;
w niedzielę 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 » godz. 3-tej, w soboty o godz. 1-tej i w inne dnie o godz. 5-tej.
TETIZK

szykuje jeszcze
z powodu
nad-

U.S.B. Wileński Komitet Akademicki
zwołuje dnia 12 listopada
(piątek)
nastąpi w
wiec ogółu polskiej młodzieży akademiejdnia b. г.. związek pracowników
mickiej U.S.B. o godz 8 wiecz. w
skich zwrócił się w dniu wczorzj- sali Śniadeckich. Na porządku dzien:
szym do Magistratu m. Wilna z-proś- nym: sprawa zatargu w prosektorbą o zarządzenie wypłacenia takiegoż jum.
zasiłku pracownikom miejskim.
magistrackie.
— (x) Subsvdja
TEATR i MUZYKA.

taro- wysokości

KOŚCIELNA.
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godnia Akademika*
jedną atrakcję, która
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uruchomioną również miejska piekar- będzie
przygrywać
będą

szą również

aliejski Kiuematoorai |

opuścił

„Czarna kawa* z tańcami,
po- $
od powyższego v- nym
przedzona działem koncertowym. Dla $

nia mechaniczna.
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Raczkiewicz

lokal, życząc zebranym jaknajwiększe*
go powodzenia w akcji <Tygodnia». KULTURALNO-O $WIATOWY
SALA MIEJSKA (ful. Ostrobramska 5)
— Czarna kawa
w Pałacu
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— Występy L. Solskiego, Wielki ar.
tysta polski Ludwik Soiski rozpoczyna występy gościnne w Teatrze Polskim we wtorek najbliższy 16—go b. m. w komedji Mo:
czekoladą zebranych członków Komi- liera <Skąpiec>.
tetu i brać studencką.
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru.
— Poranek w <Lntni>. W niedzielę di
Następnie wojewoda przejrzał eks14—go b. m. na poranku Wii. T—wa Filhar:
ponaty, chwaląc artystyczne wykona- monicznego
wystąpi znana śpiewaczka opery
się
ały
podob
nie niektórych: m. inn.
warszawskiej i oper zagranicznych p. Marja
p. wojewodzie lalki, stanowiące wy- Budziszewskaw bardzo urozmaiconym re:
pertuarze. Początek o g. 12 m. 30 pp.
rób „Zielonego Kota*.

humoru, Wojął częstować

Najsłynniejsz św'atowe

750/. chorób
Chory

źołądek

maiikych

powagi

powstaje

jest główną

lekarskie stwierdziły, że

z powodu obstrukcji

przyczyną

powstania

najrozi

chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze:
mianę materji,
р

Słynne

od 45 lat w całym

LABOR.CHEM-FARMAC.

"APWARSZAWA
KOWALSKI"
- MIODOWA 5

świecie

ZIOŁAz GÓR EARCUD-ra LAU KRA
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Leyden. Dr Martin, Dr Hochiloetter i wielu innych wybitnych

lekarzy
usuwają

są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka,
obstrukcję (zatwardzenie),
są niezastąpionym

środkiem

przeczyszczającym,

ułatwiają

funkcje

organów

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt.
Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia
wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroidalne,

reumatyzm i artretyzm,

bóle głowy,

wyrzutyi liszaje.

którzy mają

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zostały nagrodzone
na wystawach
lekarskich najwyższemi odznaczeniami i
złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu,
Londynie i wielu innych miastach
Tysiące podziękowań
otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych.

Cena

pół

pudełka

podwójne

pudełko

zł. 1.50,

zł.2.50.

|

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.
UWAGA: Wystrzegać kk ZWEI
naśladownictw.
Reprezentant na
Polskę: Józef Grossman,
Warszawa, Chmielna 49.

na sprzedaż

karfoile
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proszeni są o zwrócenie

się w tej sprawie do

Spółdzielni Rolnej Kresowego
ul. Zawalna

Nr

Zw. Ziemian

1, tel. 1—47.
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AŁDANOW,

duchu, iż nic piękniejszego od tych niem, iż zdolny jest jednem
uderzeobłąkanych oczu i tej marmurowej niem pięści zwalić z nóg woła. Ogól"Święta Helena wyspa twarzy nie zdarzyło mu się widzieć. ne zdziwienie wzbudzało menu kol*Po koncercie
Byron
wstał i oddalił cji Byrona: jadł on tylko homary i
maleńka.
się nieznacznie. W towarzystwie uwa- herbatniki, popijając je mocną wódką
Obok Byrona siedział znany wódz żano, że młody poeta jest zarozumia” i gorącą wodą Maitre d'hotel, znając
gościa, podawał
torysów i obszernie
tłomaczył mło- ły; de Balminowi zaś wydało się, iż zwyczaje świetnego
demu poecie program polityki konserwatywnej zwalczania Bonapartego.
Byron słuchał uważnie, nie patrząc
na mówiącego, wreszcie,
po chwili
milczenia, wyraził nadzieję,
że plany
te nie zostaną uwieńczone powodze-

mu co chwila na zmianę
kieliszek
jest to tylko człowiek nieśmiały,
Kilka dni później zdarzyło się hra- wódki, lub szklankę
wody
gorącej.
biemu spotkać poetę w innem zupeł- De Balmin, patrząc na poetę, nie pa*
nie otoczeniu. Było to nocą, w mod- znawał milczącego gościa z wielkiego

nej restauracji Stevensa; trai zrządził, przyjęcia, wydanego na cześć pani
że siedzieli przy sąsiednich stolikach. Stael. Twarz jego miała wyraz oży”
niem: sam on z całego Serca życzy Byron jadł kolację w towarzystwie wiony, mówił dużo i wybuchał serzwycięstwa Napoleonowi — na złość dwuch przyjaciół: w jednym z nich decznym, dźwięcznym śmiechem, słu-

wielkiego chając artystycznego naśladownictwa
monarchini, partji torysów i redakto- de Balmin poznał odrazu
Świata londyńrom gazety „Morning Post“. De Bal- aktora Kinga, który we środy i piątki znanych osobistości
doprowadzał
do
ekstazy
publiczność
skiego
przez
Kinga.
Byronowi
wtóromin nie mógł bez Śmiechu
przypo:
mnieć sobie wyraz oczu
korserwa- londyńską trzyminutową agonją księ- wał ryk nosorożca, przy czem widocztywnego lorda, którego
oszołomiła cia duūskiego w ostatnim akcie „Hami- ne były jego olbrzymie zęby — King
poetę
„wasza
zupełnie odpowiedź poety. Przez cały leta, a w poniedziałki — słowami: jadł nożem, nazywał
wieczór Byron mówił bardzo niewiele „And buried gentli Tyrrel?” z „Ry” światłość" i niespokojnie oglądał się
na de
—przeważnie o pogodzie—i widocz- Szarda IlI*. Był to niski brunet o do- na otaczających, szczególnie
Balmina,
który
zapominając
o
grzeczbrych,
niespokojnych
oczach.
Drugim
nad
się
nie bardzo mało zastanawiał
tem, co ma powiedzieć. Na zmanje- towarzyszem poety był mężczyzna o ności wpatrywał się w nich uparcie.
ubranie
na W końcu aktor przestał panować nad
rowaną, gadatliwą panią Stael nie gigantycznej budowie,
swem zdenerwowaniem i szepnął coś
nim
leżało
niezręcznie
i
nienaturalnie,
zwrócił wcale uwagi, obrazito to ją
głęboko. Autor „Child Harolda* oży- ruchy były ostrożne, olbrzym ten de- swym towarzyszom. Jackson podniósł
wił się dopiero wtedy, gdy
rozległy likatnie dotykał się do szklanek i ta- głowę, biysnął ku hrabiemu zębami i
się dźwięki muzyki i Catalani
aksa- lerzy, jakby obawiając się zmiaždžyč riałkami maleńkich oczu. Da Balmin
mitnym
swym
głosem
zaśpiewała je, twarz jego przypominała nosorożca. instynktownie wsunął rękę do kieszeJackson. Stół ni, gdzie nosił zawsze nieduży pi
znany romans: „Je crains de lui parler Był to kró! bokserów
trzech
sławnych
mężów
pociągał stolet. Lecz Byron powiedział szybko
la nuit*. Błyszczące oczy Byrona rozuwagę
całego
otoczenia:
damy
i przy- kilka słów i nosorożec uspokoił się
pawrażenie,
się
miało
i
szerzyły się
trząc w nie, że związek pomiędzy jezdni przyglądali się Byronowi, ko- natychmiast.
„Tak, bardzo ciekawy człowiek z
ziemią a myślą jego został zerwany, biety z półświatka i Anglicy obserwotego
szalonego lorda... Niezwykła
wali
Jacksona,
o
którym
powtarzano
Balmin,
de
pomyślał
—
„Poza”
lecz jednocześnie musiał przyznać w sobie z szacunku pełdem przeraże- odwaga myśli. „Child Harold*,—no,

Wzdavca Btamtsiaw Macziewion — К:бабог

»/1 Czesne

Kareceski

Odpowiedzialny

nie jestem znawcą wierszy... Ale czar« rania się. I dlatego, kryjąc się

to jest, bodaj że głupsze od innych.

ny frak z tą

W pracy państwowej niema tego elementu śmieszności, jaki jest w rymotwórstwie, Zreszaą u nas tworzenie
poezji nie weszło jeszcze
w modę.
Gdyby nieboszczyk Dierżawin nie był
ministrem, ktoby go tam czytał! Któż
jeszcze pisze u nas?
Ce
pauvre

z tem
starannie,
de Baimin
całą
godzinę
bardzo oryginalne. A jednak styl poświęcał codzień swej tualecie: krózałatwić, Hrabia
Brommela
jest pewniejszy.
Trzeba cej nie mógł tego
być Byronem, žeby . móc
pozwolić ubierał się zawsze sam, nie był obesobie na ekscentryczność. I La Man: cny przy tem ani przywieziony prze
che przepłynął podobno, jeśli nie kła- zeń z Rosji Tiszka, teraz groom, a
mie! Zdaje się że prawda.
lnni po- dawniej zwykły lokajczkk, ani miejzują, a u Byrona wszystko wydaje sy lokaj, murzyn. |
„Dzisiaj nadejdą, zapewne, nowe
się naturalne. Oczy ma zupełnie nieutwory
Byrona*, — pornyślał hrabia,
od
uciekła
żona
Dlaczego
zwykłe..
niego? Czyżby prawdą
było to, co przypominając sobie z przyjemnością,
że za chwilę przyniosą mu przywiemówił ten żółtodziobek?,,
statkiem europejską
Niedawno
przyjechał na
wyspę zioną wczoraj
św. Heleny młody oficer z Angjji, pocztę, „I listy dostanę napewno.
nie
rumieniąc się opowiadał on
hrabie- Nie może być, żeby Nesselrode
Luci
mu szeptem, chociaż dam nie byłow odpowiedział jeszcze... Czyżby
pokoju,
szczegóły
kursujących
w znów nic nie napisała? Zresztą, niech
Londynie plotek o powodach rozwo- ją diabli... Byleby były gazety i książki. Tylko, żeby tak mniej wierszy! A
du Byrona z żoną.
De Balmin znów pociągnął swe- dużo teraz mądrych ludzi w Europie
mi długiemi palcami
końca
kra: pisze wiersze: Goethe, Donon... Jewata. Tym
razem powiodło
mu szcze, bodaj, sam zacznę tworzyć... A
się nieźle. Otworzył niedużą szkatuł- i płacą za to nieźle. Podobno Byron
fantastyczną

kamizelką,

kę, namyślał się chwilę, oglądając za Child Harolda dostał 600 funtów
Przydałyby
kilkanaście leżących tam szpilek, któ- i podarował ją komuś.

drożyźnie
na
ra najodpowiedniejszą będzie do dzi- mi się — przy takiej
A ile jeszcze
siejszego krawata i kostjumu,
wre- tej przeklętej wyspie
szcie wpiął jedną z nich i zaczął wydatków pociągnie za sobą we*
wkładać kamizelkę. De Balmin posia- sele...*
De Balmin zapiął kamizelkę i uperdał zbyt wielkie doświadczenie życiowe, by nie rozumieć znaczenia, jakie fumował się starannie. „A jednak

Oto

jest w tem coś niepowaźnego. Nawet

Brommel, syn krawca, stał się pierwszą osobą w najbardziej
snobistycznem towarzystwie
całego
świata,
zawdzięczając swe stanowisko wyłą*

nie niepoważne
lecz
śmieszne. —
„Jakie jest pana stałe zajęcie?
*— „Piszę
wiersze” — En
voila
un
mėtier.
Wszelkie zajęcia ludzkie nie są zbyt

ma w życiu ludzkiem

ubranie.

batard

de

homme

d'ailleurs... Albo

Joukovsky...

Ua

jeszcze kilku młodzików.

Ławiński

Drstarnia

I

Czaadajew

opowiadał, że są podobno, w liceum
Carskosielskiem dwaj uczniowie,
piszący śliczne wiersze. Inni też chwa[ili ich. Ten zdobniejszy nazywa się
liliczewski, a drugi? — zapomniałem...
Diablel.. Żłą zaczynam mieć pamięć.
Podobno pamięć zawsze słabnie koło czterdziestu lat... A tutaj, koło nasa nowa zmarszczka zarysowuje się."

Da Balmin podszedł do drugiego,

wiszącego w kącie koło okna, iustra
które szczególnie
lubił, W
lustrze
tym wydawał się sobie zawsze miodszym i łysina nie tak była widoczna.
Po oględzinach uspokoił się.

„Wszakże
Hrabia

Suzi zakochała

usiadł ostrożnie,

zmiąć kostjumu

i pogrążył

sięl...*

żeby

się

nie

w

m;ślach. Po raz setny zadawał sobie
pytanie, czy nie jest szaieństwem jego małżeństwo.
Człowiek
czterdziestoletni, po takiem
życiu, jekie
ma za sobą, chce się żenić z szesna-

stoletnią dziewczynką
gielką!

i, do tega, an-

— ale tamcznie prawie swej umiejętności ubie. mądre — i moje również,

za ogłoszenia Zenon

brave

Kryłow».

„Wscawnictws

Wileńskie*
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