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„LA RENTRĖE“. 
Paryż, 18 listopada, 

Wczoraj francuska lzba Posłów 
wznowiła swe obrady. W języku 
dziennikarskim nazywa się to „la ren- 
trće* (powrót). Powrót dość melan- 
cholijny jeśli chodzi o nastroje po- 
słów. Stwierdzają oni, że w czasie 
ich nieobecności nie było żadnej pa« 
niki na giełdzie, że kurs franka zna- 
komicie się poprawił (z 250 na 150 
za funta), a skarb odzyskał swobodę 
ruchów. 

— Rozpędźcie Parlament, a z łatwo- 
ścią uzdrowicie finanse! — wołał 
tłum przed Izbą Posłów zgromadzo- 
ny w dniu kulminacyjnym, kiedy Izba 
obalała drugi gabinet Herriot. 

l oto wypadki jakby potwierdzały 
ten okrzyk, Zbierają się na nowo 
przedstawiciele narodu, zgłaszają pięć- 
dziesiąt interpelacji w najróżniejszych 
sprawach, a tu wchodzi na trybunę 
p. Poincarć i powiada: 

— Moi panowit, będziecie wygła- 
szali wasze mowy po Nowym Roku. 
Przedtem uchwalcie budżet... 

Czuć więc było wczoraj nia ławach 
poselskich irytację i jakby niechęć do 
„Rządu, że się tak doskonale bez Par. 
lamentu obchodzi. 

— Godzimy się na politykę współ- 
pracy, wołał p. Malvy, radykał opo- 
zycjonista, ale nie na politykę mil- 

czenia... : 
W ustach takiego bezplodnego 

gaduly jak p. Malvy tego rodzaju 
aforyzm jest bezcenny. 

P. Poincarć przecież nie ma žad- 
nych tendencji dyktatorskich. „Jestem 
repubiikaninem lewicy..* — oświad* 
cza chętnie przy sposobności, Wpra* 
wdzie dykiatorowie zawsze prawie 
z lewicy przychodzą, ale we Francji 
na taki eksperyment się nie zanosi. 
P..Poincarć doskonale rozumie, że 
dzieła sanacji finansów nie przepro- 
wadzi 600 gadających „suwerenów*, 
że dokona tego tylko silny rząd z 
pełnomocnictwami. Z drugiej prze- 
cież strony potrzebny jest w kraju 
spokój. Sytuacja członków Parlamentu 
est oczywiście delikatna, nie należy 

„wierz- 
gač“. 

To też premier francuski obsypał 
izbę kompiimentami za jej «mądrość» 
i <patrjotyzm», albowiem «tylko dzię- 
ki zaufaniu, jakiem darzy ona Rząd», 
mógł ten ostatni zdziałać to — co 
zdziłał.. Kiedy się tego słucha, nie 
sposób nie stwierdzić, że Francuzi 
są lucźmi mądrymi, którzy więcej 
zważają na treść niż na formę, We 
Francji wiedzą, że każdy człowiek, a 
tembardziej polityk, ustąpi chętnie 
co do fakiu (o ile umie się z nim 
rozmawieć) ale bardzo rzadko 'ustę- 
puje co do zasady. «Nie trzeba nie 
gdy zmuszać ludzi do tego, aby tra- 
cill swoją f:zjognomję» — powiada 
stare chińskie przysłowie. 

Domagając się odłożenia wszel- 
kich interpelacji aż do chwili kiedy 
budżet będzie uchwalony, p. Poinca- 
rć postawił kwestję zaufania. Ponie- 
waż nie zmuszał bynajmniej panów 
posłów, aby <tracili fizjognomję» — 
wygrai: 344 głosami przeciw 199 in- 

*> terpelacje odroczono. Przeciw rządo- 
wi głosowało 28 komunistów, 94 
socjalistów, 15 republikan socjalnych 
47 radykałów (lewica z pp. Leonem 
Meyerem i Malvy'm na czele) i kilku 
«dzikich». ; 

A dziś Izba przystąpiła. do debaty 
budżetowej. Projekt budżetu na rok 
1927 przewiduje w cyfrach okrągłych 
40 miijardów dochodów i 39 1 pół 
miljąrda wydatków. Ponieważ Fran- 
cja znajduje się w stanie równowagi 
finansowej niestałej, przeto obliczenia 
budżetu francuskiego trzeba uważać 
za cyfry przybliżone z możliwością 
omyłki 10 proc, w jednym lub dru- 
gim kiermaku. Budżet na rok 1927 
jest oczywiście - zrównoważony. Aie 
równowaga budżetu nie jest pierw* 
Szym warunkiem stabilizacji franka: 
jest ona warunkiem drugim. Warunek 
pierwszy — to konsolidacja diugu 
krótkoterminowego, którego ' najnie- 
bezpieczniejsza część wynosi 50 mil- 
jardów. W tym kierunku uczyniono 
bardzo niewiele, 

Kazimierz Smogorzewski, 
poz 

Nowość wydawniczal 
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Hiszpanja i Liga Narodów. 
MADRYT, 17X1, PAT. Według doniesień dzienników, na posiedze” 

niu odbytem wczoraj w ministerstwie spraw zagranicznych pod przewod- 
nictwem min. Vanguasa, przy układaniu projektu przyszłego budżetu 

postanowiono skreślić w nim kredyty przeznaczone dla biura delegacji 

hiszpańskiej przy Lidze Narodów, Oraz dla wydziału Ligi Narodów przy 

ministerstwie spraw zagranicznych. Do czasu ostatecznej likwidacji agendy 

tego wydziału obejmie sekcja polityczna tegoż ministerstwa. : 
MADRYT, 17.X1. PAT. Wychodzący w Buenos Aires dziennik «La 

Nation» ogłosił niedawno p. t. „Hiszpanja ma rację* artykuł znanego 

publicysty argentyńskiego Leopolda Langoneca. W artykule tym autor 

rozpatruje szczegółowo przyczyny, które skłoniły Hiszpanję do zmiany 
stanowiska wobec Ligi Narodów. Zdaniem autora wycofanie się Hiszpanii 

i Brazylji z Ligi stanowi początek ruiny moralnej i materjalnej tego orga- 

nizmu, zgodnie zresztą z zapowiedziami Moskwy rzeczywistego, inicjatora 

polityki niemiecko rosyjskiej. 

Przygotowania do międzynarodowej konte- 
rencji ekonomicznej. 

GENEWA, 17X!, PAT. Wczoraj w dalszym ciągu komisje badały 
materjały przedstawione komisji przygotowawczej do międzynarodowej 
konierencji ekonomicznej przez sekretarjat Ligi, Międzynarodowe Biuro 
Pracy, międzynarodowy instytut rolniczy, związki przemysłowe, komitet 
ekonomiczny Ligi i inne. Komisja A, w której Polskę reprezentuje mini- 
ster Sokal, zajmuje się sprawami rolniczemi, finansowemi i emigracyjnemi. 
Komisja B, rozpatruje sprawy przemysłowe, 
dłowe i celne. W tej ostatniej Polska 

zaś komisja C sprawy han- 
jest reprezentowana przez b. mini- 

stra Gliwica. Na królkiem popołudniowem posiedzeniu plenarnem posta- 
nowiono przystąpić do opracowania w komisjach programu przyszłej mię- 
dzynarodowej konferencji ekonomicznej. Udział w niej wezmą delegaci 
poszczególnych państw, nie zaś, jak to mą miejsce obecnie rzeczoznawcy 
zaproszeni przez Ligę. 

Spisek komunistyczny w Sofji, 
PARYŻ, 17—XI. Pat. «Matin» donosi z Sofji, że policja wykryła 

tam spisek komunistyczny. Dokonano licznych aresztowań. Między aresz- 
towanymi znajduje się jeden z przywódców komunistycznych Todor Paw» 
łow, który złożył ważne zeznania. 

Wybory ńa Węgrzech. 
BUDAPESZT, 17—XI. Pat. Dziś rano ukazał się w urzędowym dzien- 

niku dekret ministerstwa spraw wewnętrznych, który ustala termin wybo 
rów do parlamentu: do Izby Deputowanych na 8—17 grudnia br. a do 
lzby Wyższej na 3—10 stycznia roku 

Niesprawdzone 

przyszłego. 

łoski, . 
BUDAPESZT, 17Xl. PAT. Dziennik <Maggiar» notuje dzisiaj nie 

sprawdzoną pogłoskę o wysłaniu do Rumuaji hr. Banifyiego w. misji 
wdrożenia z dworem rumuńskim rokowań w sprawie poślubienia księż* 
niczki llliany przez księcia Albrechta Habsburga i doprowadzenia w ten 
sposób do planowanej unji personalnej między Rumunją a: Węgrami. 

Powstanie w Batawji. 
BATAWJA. 17,XI. Pat. Wojsko przeznaczone dla garnizoru miejsco: 

wości Labosan przybyło tamże w automobilach. Miasto zostało opróżnie- 
ne przez ludność. Powstańcy wycofali się ze względu na ciężkie straty. 

HAGA. 17XI. Pat. Podczas dzisiejszej debaty w drugiej libie za: 
znaczył pos. Portuis, iż powstania na zachodzie Jawie nie należy trakto- 
wać zbyt lekko, gdyż wpływ propagandy moskiewskiej mógłby stać się 
niebezpiecznym jeżeli nie wystąpi się przeciwko niej wszelkiemi możli- 
wemi środkami. 

  

Narady 
Drugi dzień konferencji przedstawicieli rolnictwa- 

WARSZAWA, 17 XL PAT. Drugi 
dzien obrad konferencji rolniczej zwo- 
łanej przez p: vice-premjera Barila 
poświęcony został szeregowi refera- 
tów ściśle, fachowo-rolniczych, obra- 
zujących stan i najpilniejsze potrzeby 
poszczególnych gałęzi wytwórczości 
rolniczej. Referaty wywołały dlugą, 
ożywioną i szczegółową dyskusję. 
Materjały do dyskusji, w połączeniu 
z referatami, Prezydjum Rady „Mi- 
nistrów mą zamiar ogłosić w druku, 

Dalej wygłoszono jeszcze dwa re- 
feraty o znaczeuiu bardziej ogółnem 
i zasadniczem. Pos. Niedzielski mówił 
o oświacie rolniczej, wychodząc z 
tego założenia, że realizacja wszel- 
kich zamierzeń, mających na celu 
podniesienie rolnictwa nie będzie 
możliwa o ile kraj nie będzie posia- 
dał odpowiednio wykształconych i 
iąchowo przygotowanych pracowni- 
ków. 

Wreszcie p. Fudakowski omawiając 
w swoim referacie formy współpracy 
sfer rolniczych z władzami państwo” 
wemi za pośrednictwem  organizacyj 
poruszył również sprawę układu 
wzajemnych stosunków pomiędzy 
poszczególnemi organizacjami, Mówca 
podkreślił konieczność takiej współ 
pracy, jak również potrzebę zbliżenia 

organizacyj między sobą. 
Po skończonych debatach zabrał 

głos p. minister rolnictwa i D. P, 
dając szereg wyczerpujących wyjaś- 
nień i odpowiedzi na poruszone za- 
gadnienia. Reasumując słyszane głosy, 
p. Minister podkreślił, że rolnikowi 
polskiemu należy się uznanie ża jego 
pracę, prowadzoną w niezwykie trud- 
nych warunkach i atmosferze nie 

Е 
Е 
Ė Pszczoły 

Nowość! 

Ks. Tadeusz 
czyli . nauka 
124 rys. w tekście, z przedmową 
Jana Wilczyńskiego. Wiłno, str. 16 

Cena zł. 7, na papierze kredowym 11.— 

  

rolne. 
sprzyjającej rozwinięciu swej inicją 
tywy oraz pełni sił i energji. Stwier. 
dzając jednocześnie, że staraniem g. 
becnego rządu jest zapewnienie rol. 
nikowi ciągłości warunków, dającej 
rękojmię wykorzystania poczynionych 
przez ckresy  nakiadów — pracy 
i środków. Z wielkim naciskiem pod» 
kreślił p. minister rolnictwa, że pod- 
stawą programu gospodarczego rządu 
jest jaknajpomyślniejszy rozwój pro- 
dukcji rolniczej w< wszystkich jej 
dziedzinach. 

P. Minister reform rolnych w 
dłuższem przemówieniu stwierdził, że 
podstawą rozwoju krajowej produk 
cji rolnej w Polsce jest [przedew- 
szystkiem racjonalizacja warsztatów 
rolniczych, którą osiągniemy przeż 
planowe przeprowadzenie akcji nad 
ustrojem rolniczym w Polsce. P. Mi- 
nister podkreślił również, że jest ko- 
niecznością zapewnienie takich ws- 
runków, aby rolnictwo osiągnęło is- 
toinie opłacalność swojej pracy i na- 
leźne mu zyski. 

P. Minister Pracy i O, Sp. oma: 
wiając zarzuty, czynione w stosunku 
do niedomagań naszego ustawodaw- 
stwa socjalnego podkreślił znaczenie 
tego ustawodawstwa przyznając, że 

„w wykonaniu ma ono szereg niedo- 
magań Niedomagania te dadzą się 
usunąć przedewszystkiem przęz sko- 
masowanie instytucyj ubezpieczenio. 
wych oraz drogą racjonalizacji admi- 
nistracji i obniżenia jej kosztów, nie 
naruszając w niczem świadczeń na 
rzecz ubezpieczonych. 

Narady zakończyły się o godz. 2 
w nocy, 

Księgarnia Kazimierza Rutskie 
Wilno, Wielka 66 poleca: > р 

Ciborowski 
o 

4 pszczelem życiu i naturze 
Kos D-ra     

      

  

Kresowy Związek Ziemian 
JEST BEZPARTYJNY. 

Kresowy Związek ziemian jest 

instytucją apartyjną.  Wypowiedzie- 
liśmy to przekonanie na naczelnem 
miejscu Słowa w dzień otwarcia 

zjazdu delegatów powiatowych tego 

związku. Zupełnie słusznie ogłoszono 

na plenarnym posiedzeniu delegatów 

rezolucję, stwierdzającą tą właśnie 
apartyjność. Rezolucja ta była uchwa- 

lona jednogłośnie, a tekst jej będzie 

podany do wiadomości pubiicznej 

w osobnym komunikacie Rady Nad- 

zorczei Kresowego Związku Ziemian» 

Poza rezolucją faktem stwierdza- 

jącym apartyjność Związku ponad 

wszelką wątpliwość jest fakt piasto- 

wania'w nim prezesury przez Anto 

niego hr. Jundziłła, Hr. Jundził 

olbrzymie zasługi położył w ofiarnej 

i rozumnej pracy nad rozwojem 

Związku, w celowej i skutecznej obro: 
nie interesów ziemiaństwa, tak blisko 

związanych z interesami państwa 
polskiego w naszym kraju. Dlatego 
też wszyscy członkowie Związku po- 
pierają hr. Jundziiła jako swego pre- 
zesa niezależnie od jego poglądów. 

Apartyjność Związku jest więckom- 

pletna i Organizacja Zachowawczej 
Pracy Państwowej, od której poli 
tyczne oblicze ziemiaństwa kresowe: 

go dziś zależy, nadal tę apartyjność 

Związku będzie starała się zachować. 

Również i onegdajsze wybory do 
Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiań: 
skich tej najwyższej hierarchicznie in- 

stancji zrzeszeń ziemian miały charak» 

tar kompletnie apartyjny i odbyły się 
jedynie na podstawie rzeczowych 
kwalifikacyj kandydatów. 

Jeżeli jednak nie czynimy z wy- 

borów wczorajszych argumentu pro 

naszej organizacji, to nie pozwolimy, 
aby ktoś z tego korzystał i czynił 

z nich argument contra i organizacji 
Zachowawczej Pracy Państwowej i 

politycznemu kierunkowi, który or- 
ganizacja ta reprezentuje Bo zau- 
ważyć należ”, że [z sześciu panów, 
których nazwiska wyszły z urny 
wyborczej podczas wyborów onegdaj" 
Sżych, jeden, mianowicie Antoni hr. 

Jundziłł należy do  Chrześcjafńsko- 

Narodowych, jeden ks. Konstanty 
Czetwertyński jest bezpartyjny. nz- 

» tomiast czterech: ks. Eustachy Sapie* 

ha, Jan hr. Tyszkiewicz, Roman Skir- 

munt i Stanisław Wańkowicz (junjor) 

są członkami Org. Zach. Pracy Pań- 
Į siwowej, a ks. Sapieha jest jej pre 

zesem i autorem mowy na zamku 
Niešwieskim, 

Jeśli piszemy te rzeczy, to czyni 

my to dlatego, że niedawno w Gaze- 
cie Warszawskiej Porannej ukazał 
się artykuł p. Piotra Kownackiego 

p. t. <w czyim imieniu przemawiają», 
w którym autor przytacza zdobyte 

przez siebie dane, iż w Oszmianie na 
pierwszem zebraniu koła Org. Zach. 
Pr. Państw, które inaugurował p. 

Meysztowicz (wtedy jeszcze Prezes 
Banku Ziemskiego, a nie minister 
sprawiedliwości), zapisało się do koła 

tylko 8 członków z pośród miejsco- 

wego ziemieństwa. Pan Kownacki na 

tej podstawie nieco dowolnie przez 

siebie wybranej wyrokuje, że Org. 
Zach. Pr. Państw. nie może poli- 
tycznie reprezentować Kresowego Zie” 
miaństwa. 
! №е wdając się w dyskusję nad 

danemi p. Kownackiego choćby dla- 

tego że od dnia owego zebrania w 
Oszmianie dzieli nas spory kawał 
czasu, musimy tu jednak dopomódz 

dzielnemu kierownikowi związku lu- 
dowo-narodowego na okręg wileński, 

w zorjentowaniu się w politycznej 

sytuacji na ziemiańskim terenie. Być 
może bowiem, że nie zna faktów na- 

stępujących. 

Oto ostatnim (nie licząc wczoraj: 
szego) zjazdem delegatów powiato- 
wych Kresowego Związku Ziemian 
był zjazd w Warszawie w dniu 22 
czerwca. Na zjezdzie tym w czasie 

obrad nad punktem porządku  dzien- 

nego o stosunku Kresowego Związku 
. 

Ziemian do prasy wywiązała się dość 
obszerna dyskusja polityczna. Należy 
więc stwierdzić, że w dyskusji tej 
większość mówców wypowiedziała się 
za polityką, którą dziś reprezentuje 

Org. Zach. Pr. Państw. 
W. czasie zaś onegdajszych obrad 

miało miejsce również zebranie tei 
Organizacji z udziałem szanownego 

gościa ministra . Karola Niezabytow- 
skiego. Treści przemówień wygłoszo- 
nych na tym posiedzenu podawać 
nie możemy, ponieważ posiedzenie 

uznano za poufne. Lecz powtórzyć 

należy życzenie wypowiedziane przez 
szereg mówców, zarówno człoaków 
organizacji, jak na dane zebranie za» 
pioszonych gości. Życzenie to głosi: 
„Niech Kresowy Związek Ziemian 
będzie instytucją skupiającą zawodo:« 

wą i społeczną pracę ziemian kreso- 

wych, a natomiast Organizacja Za- 

chowawczej Pracy Państwowej po- 
winna stać się wyrazem politycznej 
myśli tego ziemiaństwa”, 

Artykuł ten musimy opatrzeč kil- 
koma zastrzeżeniami, 

Nie chcemy tu bynajmniej powie-* 
dzieć, że całe ziemiaństwo kresowe 
bez żadnych wyjątków już się zapisa- 
ło do Org. Zach, Pracy Państw. Prze» 
ciwnie, zdajemy sobie sprawę, że 
wiele ziemian należy jeszcze do en 
decji, (liczba ich jednak nie da się 
teraz nawet porównać z cyfrą sympa- 
tyków tego stronnictwa przed półtora 
rokiem) a nawet częste są przykłady 
należenia ziemian do stronnictw wy: 
raźnie lewicowych, zwłaszcza jeśli 
chodzi o ziemian nie zrzeszonych w 
Kresowym Związku Ziemian. O po- 
stępach organizacyjnych Zach, Pr, 
Państw. donoszą regularnie wydawa- 
ne komunikaty, 

Drugie zastrzeżenie dotyczy się 
stosunku Organizacji do rządu. Za- 
sadniczo Organizacja popiera rząd, 
żywi kompletne zaufanie do dwuch 
członków obecnego gabinetu, to jest 
pp. Meysztowicza i Niezabytowskie- 

go, gotowa iść za przewodem marsz. 

Piłsudskiego, gdy ten chce dać Pol- 
sce władzę silną—to jednak nie zna- 
czy, aby Organizacja pochwalała każde 
posunięcie rządu. 

Polityką aktualną Organizacji może 
być usilne popieranie rżądu, lecz 
przyczyna istnienia tej Organizacji jest 
v wiele głębsza. Chodzi tu o istnie- 
nie Organizacji, w której nietylko. „zie- 
mianie lecz wszyscy konserwatyści 
mogli znaleść miejsce dla pracy po. 
litycznej. Chodziło o zupełnie nicza- 

„ leźną myśl i zupełnie niezależną pracę 

konserwatyw ią. Cat. 

Prace nad ustawami samorzą- 
dowemi. 

WARSZAWA, 17 XI. PAT. W 
dniu dzisiejszym w godzinach po- 
południowych do gmachu Sejmu na 
zaproszenie przewodniczącego sejmo- 
wej komisji  administrscyjnej pos. 
Putka i pod jego przewodnictwem 
z udziałem posłów: Kozłowskiego 
(Z.L.N., Potoczka (Piast), Holeksy 
(Ch.D.), Jaworowskiego (P.P.S.) i 
Pawłowskiego (Str.Chł) odbyła się 
konferencja celem omówienia pro- 
gramu prac nad ustawami samorzą- 
dowemi, 

Przedewszystkiem stwierdzono, že 
niema przeszkód do kontynuowania 
obrad nad przyjętemi już w drugiem 
czytaniu przez komisję administracyj- 
ną ustawami o ustroju gmin wiej: 
skich, miejskich oraz rad powiato- 
wych i ustawą о ordynacji - wybor» 
czej dla gmin wiejskich. Następnie 
postanowiono zająć się ustawą © 
ordynacji wyborczej do rad powia- 
towych, a wreszcie ustawą o ordy- 
nacji wyborczej dla miast. 

Postanowiono dalej odbyć pierw: 
sze posiedzenie komisji administra- 
cyjnej dnia 24 b. m. i począwszy od 
tej daty komisja administracyjna obra- 
dować będzie dwukrotnie w ciągu 
dnia, tak, aby drugie czytanie nad“ 
całokształtem ustaw samorządowych 
skończyć w przyszłym tygodniu. Po 
tygodniowej przerwie komisja przy: 
Siąpiłaby do trzeciego czytania, 

Sejm i fiząd. 
Organizacja Prawicy Naro- 

dowej, 
WARSZAWA, 17.XI. (żel wł, Słowa) 

W raucie wydanym na cześć gości i 
członków zaproszonych zebrania war» 
szawskiego oddziału Prawicy  Naro- 
dowej wzięli między innemi udział 
b. premjer hr. Aleksander Skrzyński, 
Nowak, prot. Ponikowski, prof. Estrei- 
cher, prof. Krzyżanowski i inni. 

W dniu dzisiejszym wyjechali do 
Łodzi ks. Janusz Radziwiłi, hr. Roger 
Raczyński, prof. Estreicher, prof, Krzy- 
żanowski i Jan Bobrzyński aby wziąć 
udział w konstytucyjnem posiedzeniu 
oddziału łódzkiego Prawicy Narodc- 
wej, które zapowiedziane zostąło na 
godzinę 1-szą w pałacu Maurycego 
Poznańskiego. 

W ciągu najbliższych dni zostanie- 
jeszcze zorganizowany oddział рс- 
znański. Organizacja oddziału spo» 
czywa w rękach hr. Rogera Raczyń: 
skiego z Rogalina.. Rėwniež w naj- 
bliższych dniach odbędzie się w Kra- 
kowie posiedzenie zarządu głównego 
Prawicy Narodowej, w którem wezmą 
udział członkowie oddziałów war 
szawskiego i łódzkiego oraz prof. 
Michał Bobrzyński. 

Min, Moraczewski, 
WARSZAWA, 17. XI. (£el.wł, Słowa) 

Dziś wieczorem odbyło się posiedze- 
nie C. K. W. P. P. S., na ktėrem ro- 
zważano sprawę wykluczenie posta 
Moraczewskiego z partji w razie o 
ile nie wystąpi z partji. Rezultat obrad 
narazie nie jest znany. W związku 
ze sprawą min. Moraczewskiego wy- 
jeżdzał do Lwowa pos. Niedziałkow: 
ski w celu zaznajomienia się na miej- 
Scu z nastrojami, jakie panują w ko. 
łach socjalistów w Galicji W/schod- 
niej, Pos. Niedziałkowski stwierdził 
podobno, że nastroje te są zdecydo- 
wanie opozycyjne w stosunku do 
rządu. Jak mówią w kołach politycz: 
nych relacja pos. Niędżiałkowskiego 
miała mieć decydujące znaczenie dla 
sprawy min. Moraczewskiego. 

Ustawa prasowa. 
WARSZAWA, 17.X1. (żel.wł Słowa) 

Wskutek taktyki marszałka Rataja 
w sprawie dekretu prasowego konflikt 
pomiędzy Sejmem i R:ądem nie jest 
już aktualny. Minister Sprawiedliwości 
p. Aleksander Meysztowicz opraco- 
wuje obecnie projekt nowej ustawy 
prasowej, która obejmie całokształt 
zagadnienia prasy w Polsce. : 
Nowi członkowie Rady Praw- 

niczej. 
Decyzją Pana Ministra Sprawiedli- 

wości z dn, 13 b. m. zostali powo- 
łani na radców nadzwyczajnych Rady 
Prawniczej: pp. Eugenjusz aśkow- 
ski, profesor uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie, Marjan Strumił- 
ło, adwokat w Wilnie, Kazimierz Pe- 
trusiewicz, adwokat w Wilnie, orsz 
na referentów Rady Prawniczej, Leon 
Sumorók, adwokat w Wilnie i Sta- 
nisław Bagiński w Wilnie. 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, 17. XI. PAT. W 

dniu dzisiejszym w południe w Bel. 
wederze odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów. Na porządku dziennym 
były sprawy budżetowe. 

Wojewoda Sląski w Warsza- 
: . wie. 
WARSZAWA, 17XI. PAT. Woje- 

woda Śląski dr Grażyński udał się 
w dniu dzisiejszym do Warszawy. 

Wileńskie T-wo Handl.-Zastawowe 
(Lombard) Biskupia 12. 

Wydaje POŻYCZKI bez ograniczenia 
na zastaw złota, srebra, brylantów, 

ubrań. fortepjanów i towarów. 
  

  

Magistrat m. Wilna ogłasza że na 
odbytem w dniu 8 listopada 1926 r. 
losowaniu 1 i 3 obligacyjnych poży- 
czek miejskich skonwettowanych w 
roku 1925 zostały wylosowane na 

stępujące obligacje: 

1, Pożyczki obligacyjnej 
z roku 1901. 

Nr Nr 8, 15, 71, 410, 433, 
530, 575, 617, 626, 704, 738, 
156, 1243. 
Nr Nr 1345, 1362, 1467 
Nr Nr 1538, 1688, 
1828. 1855, 
ogóiną sumę 4.056 złot. ь 

Pożyczki obligacyjnei 
z roku 191% c 

52 złot Nr Nr 93, 93, 133, 142, 227, 
291, 370, 378, 387, 421, 508, 
520, 522, 568: 

260 złot. Nr Nr 632, 745, 882. 
520 złot. Nr Nr 966, 990. 

Spłata wwylosowanych obligacyj 
w ich wartości imiennej będzie do- 
konywana od dnia 2 stycznia 1927 
roku w kasie Magistratu: 

Opłatę kuponów od obligacyj 
powy?szych pożyczek e dokonywa 
kasa miejska, 

Szef Sekcji Finansowej 
Główny Buchalter 

52 złot. 

260 złot. 
520 złot. 

Na 

111 

1739, 

    ( podpisy 

 



SŁO 

WALNY ZJAZD ZIEMIANEK. 
Z inicjatywy prezesek kół ziemia- 

nek powiatów Grodzieńskiego i Lidz- 
kiego ks. Ludwikowej Czetwertyń- 
skiej i ks. Eustachowej Sapieżyny 
zwołany został na dzień wczorajszy 
walny zjazd ziemianek kresowych. 
Obrady zjazdu odbywały się w loka- 
lu wileńskiego Związku Ziemian. 
Niezbyt duża sala szczelnie zostata 
wypełniona przez przybyłe panie. 
Wszystkie powiaty naszych Ziem 
Wschodnich reprezentowane są na- 
der licznie. Wśród nielicznych panów 
obradom przysłuchiwali się Min. Rol- 
nictwa i Dóbr Państwowych p. Karol 
Niezabytowski, ks. Eustachy Sapieha, 
prezes Hipolit Gieczewicz. 

Obrady otworzyła krótkiem prze- 
mówieniem p. Kotwiczowa poczem 
ukonstytuowało się prezydjum zjaz lu. 
Na przewodniczącą zaproszono ks. 
Eustachową Sapieżynę, a na assesorki 
panie: Jeleńską, Kotwiczową, 
przew. Koła  Sokólskiego  Toma- 
szewską, przew. Koła Słonimskiego 
Strawińską, przew. Koła  Barano- 
wickiego Szalewiczową,  Niešwie- 
skiego Swidową,  Delegatkę Mio- 
dych Ziemianek z Warsza: 
wy Wołczacką, przewodniczącą 
Wileńskiego KMZ. Laskowiczówną, 
przew. Lidzkiego KMZ. Helenę Bro- 
chocką. 

Sekretarzowały pp. Wanda Siekluc+ 
© ka i Heleną Mohlówna. 

Po załatwieniu zwykłych formal- 
ności zabrała głos ks. Teresa Sapie- 
žyna, ‚ 

Przemėwienie ks. Teresy Sa- 
pieżyny. 

Szanowne Panie i Panowie, 
Zgromadziłyśmy się oto tu w tem 

prastarem mieście, gorąco ukocha- 
nem przeż każde czujące serce pol- 
skie, nietylko dlatego że to miasto 
poznało ogień męki itkrwawego bólu, 
ale i dlatego, że stąd piomienna 
myśl Mickiewicza wyszła czysta i 
jasna z tradycyj Jagiellonów nieść 
nad nami pochodni wiary i nadziei. 
Zjechałyśmy się z różnych zakątków 
kraju,] my autochtoni tej ziemi przy» 
wykli od dziada pradziada ię ziemię 
nadewszystko kochać i o nią dbać. 
Dziadowie nasi przeżyli przešlado- 
wanie, nam przychodzi budować tu 
nowe życie wolnej i niepodległej 
Polski. C'ężkie to zadanie i praca ale 
nie ponad nasze siły i niewolno żeby 
wiara w nasze własne siły miała 
opaść, bo wtedy w dzisiejszych wa» 
runkach zginąć musimy. A silna wia« 
ra w siły może płynąć tylko z rozum: 
nego uświadomienia sobie co jest na» 
szem zadaniem i obowiązkiem i jakie 
jest nasze miejsce w narodzie i spo- 
łeczeństwie, Tak jak w mechanizmie 
każde koło i kółeczko ma sobie wy- 
znaczoną pracę, bez której cały me: 
chanizm ustanie — tak i w społe- 
czeństwie każde koło czy warstwa 
ma swoje wyznaczone miejsce i pra- 
cę którą musi wypełniać. Same jed- 
nak czyste wypełnianie swoich obo: 
wiązków, nie wystarcza. Koło, poza 
kręceniem się musi zazębiać się z 
całym szeregiem innych *ół aby po- 
ruszać mechanizm zbiorowy. Tak też 
jest i z pracą w społeczeństwie. W 
tem też celu, zarębiania czyli skoordy* 
nowania pracy społecznej kobiecej 
na wsi zjechałyśmy się tutaj, I nie 
przypadkiem. e los umyślnie chyba 

zrząc „е gościmy między so- 
bą ministra rolnictwa, ażeby myśli na- 

mianek, dla wsi, dła ludu naszego 
jest obowiązkiem naszym wypływa” 
jącym z tradycyj naszych i zrozumie- 
nia potrzeb narodowych, od czego 
uchylać się nam nie wolno, bo za to 
słusznie potępiłaby nas przyszłość. 
Chciałybyśmy aby w ogólnem dziele 
organizowania się narodu nie brakło 
i nas i ażeby praca nasza nie szła 
luzem i przypadkowo, ale aby ujęła 
w karby organizacji stawała się trwa- 
łą i fundamentalaą. Jak ze sprawo- 
zdań naszych stanie się jasnem, umia- 
łyśmy, my kobiety na Kresach, uzgod: 
nić pracę naszą związkową, z pracą 
w Sekcjach kót gospodyń wiejskich 
przy męskich towarzystwach rolni- 
czych i możemy zapewnić czynniki 
miarodajne, że nie damy żadrej roz- 
bieżności wkraść się do naszej pracy. 
Jako organizacje czysto apolityczne 
mamy wobec wszystkich otwartą 
przyłbicę i możemy słusznie zupełnie 
żądać współpracy od czynników rzą- 
dowych a przedewszystkiem nauczy- 
cielstwa—i z tą życzliwą współpracą 
już się coraz bardziej spotykamy ku 
wielkiemu pożytkowi pracy naszej. 

Celem naszym bezpośrednim jest 
podniesienie. kultury gospodarczej 
wsi polskiej — i pomaganie w dziele 
gospodarstwa kobiecego towarzyst 
wom męskim. Chcemy podnieść ho- 
dowlę drobiu, co u nas jest rzeczą 
zupełnie zaniedbaną, a postawiona 
należycie może grać potężną rolę w 
bilansie państwa. Chcemy pracować 
w kierunku podniesienia przemysłu 
ludowego, który u nas jest w wiel- 
kiem zaniedbaniu i przez to opano- 
wany przez żydów. Przez szeregi 
kursów urządzanych na wsi usiłujemy 
podnieść wiadomości gospodarstwa 
domowego wogóle, a jako ulubione 
marzenie nosimy się z planem uru- 
chomienia na terenie Kresów szkół 
gospodyń wiejskich, w których by 
młode dźiewczęta pobierały naukę 
gospodarstwa domowego. 

W pracy naszej napotykamy się na 
jeden szkopuł bardzo dotkliwy a to 
na brak instruktorek fachowych go* 
spodarczych.  Chciałybyśmy wśród 
całego społeczeństwa, tak bardzo na 
każdym kroku wyrażającego Swe za* 
interesowanie ludem, więcej nawet, 
boć podnieśliśmy go do roli współ: 
rzędnej z nami stanowienia o losach 
państwa — rozbudzić zainteresowanie 
do tworzenia Szkół dla instruktorek 
gospodarczych. Nie organizatorek, ale 
pracowniczek fachowych, konkretnych 
w dziedzinie gospodarstwa domowe 
go, gdyż brak ich tamuje rozwój pra: 
cy na wsi. 

Ale aby dojść do możności syste- 
matycznej odpowiedzialnej pracy, mu+ 
simy sobie zdać sprawę z tego że 
konieczne jest zrzeszenie się nas sa- 
mych, wyrobienie w sobie karności 
związkowej jaka istnieje we wszyst. 
kich innych związkach, a sądzę że 
stać nas na to byśmy to robiły nie 
tylko w idei pracy dla siebie i nad 
podniesieniem nas samych, ale w idei 
pracy dla ludu, którą może niewdzię- 
czna jest i cięższa niż jakakolwiek 
inna, aleć przez Boga i ludzi nam 
jest przeznaczona, i prowadzona z 
gorącem sercem daje zadowolenie 
wewnętrzne nieskończone, 

Te właśnie rzeczy były ideą prze-* 
wodnią naszą, że pozwoliliłyśmy sobie 
zaprosić Szanowne Panie i Panów 
tutaj, aby wysłuchawszy sprawozdań 
z zapoczątkowanej naszej na Kresach 
pracy zechciały z nami współpraco: 

intensywna praca. Ale aby ta praca 
była owocną potrzeba pewnych wa« 
runków, bez których realizacja na- 
szych zamierzeń nie mogłaby być doko- 
nana. Przedewszystkiem więc musimy 
być bogatsze, musimy zdobyć więcej 
pieniędzy. Postaramy się od siebie 
dać jeszcze więcej, dać jaknajwięcej, 
ale i to nie wystarczy gdyż wiele 
ziemianek naszych znajduje się w 
ciężkich _ warunkach  matetjalnych, 
wiele jeszcze dworów jest zniszczo- ° 
nych. Tutaj liczymy na wydatną po- 
moc rządu i naszych władz admini- 
stracyjnych i spodziewamy się u- 
zyskać większe subsydja koniecznie 
dla naszej pracy. Dalej ks. Ludwi- 
kowa Czetwertyńska podkreśliła ko- 
nieczność współpracy z nauczycielst= 
wem szkół powszechnych oraz duż 
chowieństwem. 

Apelując do pań ziemianek woj. 
Nowogródzkiego o współpracę ścisłą, 
jednak z najszerszą autonomją po- 
szczególnych kół złączonych na tere: 
nie województwa, zaznaczyła księżna, 
że organizacja ziemianek jest całkiem 
apolityczna, którą nie obchodzą żadne 
partje, żadne hasła polityczne, a ja 
dynym jej celem jest praca dla dobra 
ludności miejscowej. 

— Jesteśmy Polkami, chrześcijan- 
kami, katoliczkami i w naszej pracy 
kierujemy się zasadami, które stąd 
wypływają, jednak uwzględniamy jak- 
najszerzej warunki lokalne, przyjmując 
do naszych kół lub na Kursa bez 
żadnej różnicy, katoliczkę czy prawo- 
sławną, szlachciankę lub włościankę. 
Chcemy bez szumnych frazesów i 
pustych słów pracować naprawdę 
konkretnie. Dlatego też wyciągamy 
rękę do wszystkich, którzy w tej 
pracy realnej zechcą nam pomóc. 

Dalsze obrady. 
Następnie składały sprawozdania 

prezeski kół: Grodzieńskiego — p. 
O'Brien de Lassy, Sokólskiego — 
p. Tomerle, Słonimskiego -- p. Stra- 
wińska oraz kół młodych ziemianek: 
Wołożyńskiego—p. Wołczaska, Lidz- 
kiego — p. Brochocka, Wileńskiego, 
Dziśnieńskiego i Brasławskiego — p. 
Z. Laskowiczowa i Wilejskiego — 
p. Czechowiczowa, 

Pomiędzy temi sprawozdaniami 
przemówił p. Minister Niezabytowski 
oraz kapelan ]. E. ks, arcybiskupa 
Jałbrzykowskiego ks. Walerjan Mey- 
sztowicz. 

. Pan Minister zaznaczył, że zbudo- 
wany jest pracą ziemianek, które sto- 
ją na straży interesów Państwa tu 
na kresach, gdzie właśnie wytężona 
praca Ich jest bardzo potrzebna. Pan 
Minister złożył zjazdowi życzenia 
owocnej pracy i całkowitej realizacji 
zamierzeń. 

Ks. kapelan Meysztowicz nawoły- 
wał panie ziemianki aby pa- 
miętały o potrzebach Domu Ludo 
wego, którego uruchomienie zaproje- 
ktowane jest przez J. E.ks. Arcycisku- 
pa Jałbrzykowskiego. 

Obydwa te przemówienia przyjęto 
oklaskami. Po wysłuchaniu przez 
zjazd sprawozdań z działalności kół 
powiatowych p. A. Wafkowiczowa 
wygłosiła referat na temat: «Motoda 
naszej pracy». 

Po tym referacie przewodnicząca 
oznajmia, że ogłoszone zostaną trz 
wnioski, które też pa odczytaniu icl 
zostały jednomyślnie przyjęte. 

Pierwszy wniosek p. Jeleńskiej 
mówi o koordynacji 

szej nadać poważny ton pracy pań: wać, służyć nam radą i pomocą, aże- porozumieniu wszystkich organizacji. 
stwowo-twórczej — i dziękujemy mu byśmy kobiety kresowe ławą szły w Drugi, złożony .przez ks. Kafar- 
serdecznie za to, że zechciał zebranie pracę ku chwale i pożytkowi Ojczyz. skiego zaznacza, o konieczności na- 
nasze obecnością swą zaszczycič i 
nam samym w poczynańiach naszych 
dać poważną podnietę do zrozumie: 
nia konieczności naszej współpracy 
w ogólnem dziele pracy gospodar 
czej na „wsi, Dziś możemy mieć 
pewność, że czynniki miarodajne pra: 
cę naszą oceniają i na nią liczą. Nie 
poczuwamy się bynajmniej do żad- 
nego prawa dawania komukolwiek 
— wskazówek czy rad ale chciały 
byśmy podzielić się trudno zdo- 
bytem doświadczeniem i tem  gorą- 
cem prześwadczeniem serc naszych, 
że praca nasza, zorganizowanych zie- 

  

Wrażenia teatralne. 
Molićre (Jan Poquelin ) „Skąpiec * 
Komedja w 5 aktach, wystawiona w 
Teatrze Polskim — Ludwik Solski w 

roli Harpagona. 

Jak należy grać sztuki Moljera? 
Od tego zależy połowa ich wdzięku 
i uroku. Interpretacja i wystawa mu- 
szą być dociągnięte do pewnej miary 
stylizacji i zatrzymać się w owej sty» 
lizacji akurat w porę, Takie stonowa- 
nie całego widowiska jest rzeczą ne- b 
zmiernie irudną, wymaga mozolnej 
pracy wiele i—czasu. Nie da się tego 
zrobić „od ręki. Solski doskonale czu- 
je Moljera a wszystkie arkana sztuki 
reżyserskiej zna ną wylot. Gdy tylko 
podniosła się w Teatrze Polskim kur- 
tyna, zaraz od pierwszej sceny „Skąp- 
ca“ otrzymało się wrażenie nieomyl- 
ne: ohol Solski fu po swojemu po- 
pracował, = 

Jakby dwa uderzenia kamertonu 
nadają sztukom Moljera ton i styl: 
lekka, *patetyczna afektacja oraz nie- 
odzowny, nawet w najpoważniejszej 
sztuce odcien burleski. To przede: 
wszystkiem — teatr francuski, jaknaj: 
bardziej francuski. To występ publi- 
czny. Każdy, iście francuski występ 

ny Najjaśniejszej. i 

Przemówienie ks. Ludwikowej 
Czetwertyńskiej. 

Po referacie prezeski powiato- 
wych kół składały sprawozdania z | 
działalności swych kół. 

Pierwsza przemawiała 
Koła Ziemi Lidzkiej i Wydziału Kół 
Gospodyń pow. Lidzkiego ks. Cze- 
twertyńska. Na zakończenie sprawo- 
zdania ks, C:etwertyńska zaznaczyła, 
że to, co jest zrobione nie jest jesz. 
cze wszystkiem i nadal jest konieczna 

prezeska 

publiczny, ba, każde głośniejsze prze- 
mówienie publiczne rodowitego fran- 
cuża z dziada pradziada ma w sobie 
pierwiastki—czasem mocniejsze, cza- 
sem słabsze—deklamacji, patosu, tego, 
co jeśli się nie mylę, Proudhon naz- 
wał grandiloquence, skłonnością do 
wynoszenia frazesu ..do kwadratu. 
Powtóre, nie trzeba zapominać, że 
teatr Moljera wyszedł ze starej fran- 
tuskiej iarsy oraż włoskiej commedia 
dell'arte; że pierwsze płody muzy 
imćpana Jana Chrzciciela Poquelin'a 
yły zawiesistemi krotochwilami o 

grubych efektach i rzetelnych bufona- 
dach. W miarę tworzenia coraz „po- 
ważniejszych* sztuk, wyzwalał się 
Moljer, wielki Moljer, z tej, aby się 
tak wyrazić, manjery, tak zupełnie jak 
za pseudonimem scenicznym Moliere 
znikały „bez reszty* rodzinne, właści: 
we imię i nazwisko wielkiego pisarza: 
Jean-Baptiste Poguelin. 

„Obie te cechy, dba te pierwiastki, 
niejako wrodzone, powinne stanowić 
podłoże każdej wystawionej sztuki 
-Moljera. Paryska Comódie Frangaise, 
aczkolwiek przechowuje niejsko ex 
officio tradycję moljerowskiego tea- 
tru, autentycznego stylu, w jakim na: 
leży sztuki Moljera grać, mojem skro: 
mnem zdaniem, przesadza w wymu 

leżenia i popierania stowarzyszeń 
młodzieży. Ks. Kafarski oznajmił o- 
becnym że 19-20 i 21 grudnia r. b. 
odbędzie się w Wilnie zjazd inteli 
gencji, na który prosi o  jaknajlicz- 
niejsze przybycie pań ziemianek. 

Ostatni wniosek złożony przez 
prezydjum zobowiązuje wszystkie zie- 
mianki do należenia do stowarzysze- 
nia Zjednoczonych Ziemianek i, w 
miarę możności, do brania udziału w 
pracach stowarzyszenia ziemianek. 

Na tem ukończono wczorajsze 
obrady. A 

Przewodnicząca — ks, Sapieżyna 

skaniu dykcji, w patetyzowaniu, w 
stylizowaniu frazesów. Z drugiej stro: 
ny próbowano grać Moljera, osobli- 
wie takie sziuki jak „Pan de Pour 
ceaugnac", „Chory z urojenia” i t. p. 
całkiem a nawet przesadnie grotesko' 
wo, gęsto szpikując bufonadą, U nas 
w Polsce największym propagatorem 
tego <sposobu» wystawiania Moljera 
jest niepospolity reżyser i aktor Alek- 
sander Zelwerowicz. Znowu jednak 
mówić można o podawaniu Moijera 
ze sceny zbyt—in crudo. 

Przyznać trzeba, że Solski, biorąc 
po szczypcie obu dominant, obu cha- 
rakterystycznych rysów trafia w samo 
sedno właściwej intrepretacji Moijera, 
a już specjalnie co do «Skąpca», to 
biorąc pod uwagę odszwanie się wła: 
śnie w tej sztuce niejednej nuty z 
początkowych utworów Moljera, na- 
wraca bardzo szczęśliwie do burle- 
skowych akcentów (w grze własnej 
oraz w reżyserji). Bez najlżejszej prze- 
sady powiedzieć wolno, że tak, wła- 
śnie tak trzeba Harpagona grać, jak 
go Solski gra; że w samej Francji, 
na paryskich scenach nikt od niego 
nie zagra lepiej nieśmiertelnego kutwę., 
a co do reszty widowiska, — to jjak 
Bóg dal Na jednej scenie uda się 
ensemble doprowadzić do perfekcji, 

pracy i ścisłem & 

wo 

Reforma rolna czy wandalizm? 
Pałac książąt Ogińskich w Retowie, sprzedany z przetar- 

gów za tysiące litów, zostanie zburzony. 

Z Kowna donoszą, iż 8 bm. został sprzedany z przetargów ża tysią- 
ce litów (? Red.) pałac książąt Ogińskich w Retowie. Kupili go miejscowi 
osądnicy, którzy mają pałac zburzyć w ciągu jednego roku, co będzie ko- 
sztowało około Żo tys. lit. W związku ze zburzeniem pałacu rozeszły się 
przeróżne pogłoski o skarbach książęcych, które jakoby są ukryte, a któ- 
re można będzie odnaleźć dopiero po zburzeniu pałacu. Legiendy te do 
takiego stopnia podziałały ną wyobraźnię „niektórych z naujakurów*, iż 
stanęli natychmiast do przetargów. 

WARSZAWA 17 XL PAT. W 
odpowiedzi na depeszę ministra spraw 
zagranicznych Zaleskiego, wysłaną 
do włoskiego prezesa rady ministrów 
Mussoliniego z wyrazami powinszo- 
wania z okazji szczęśliwego uniknię- 
cia zamachu prezes rady ministrów 
Mussolini nadesłał dziś 17 bm. depeszę 

Podziękowanie Mussoliniego. 
następującą: Do JE, Ministra Spraw 
Zagranicznych Zaleskiego w  War- 
Szawie. Bardzo wdzięczny Waszej 
Ekscelencji za przysłane powinszo- 
wania, proszę przyjąć moje naj- 
lepsze i  najszczersze  podzięko- 
wanie. 

Węgiel dla rynków krajowych. 
WARSZAWA. 17.XI. PAT. Wskutek zarządzenia ministerstwa komu- 

nikacji 15, 16, i 17 b. m. wstrzymany został naładunek węgla na wę- 
glarki polskie i górnosiąskie, kierowane do Czechosłowacji, Austrji, Wę- 
gier i Włoch. Naładunek węgla kierowany do tych krajów w węglarkach 
zagranicznych odbywał się normalnie. W dniu 18, 19 i 20 b. m. wstrzy- 
many zostanie w ten sam sposób naładunek węgla do portów niemieckich 
w Hamburgu i Szczecinie, 

Radosna rocznica we Lwowie. 
LWÓW, 17—XIl. Pat. Prezydent 

obywateli miasta, w której wzywa do 
miasta Neuman wydał odezwę do 
godnego uczczenia Vill-ej rocznicy 

wyparcia ze Lwową najeźdźców ukraińskich, przypadającej dnia 22 
listopada. 

W komisjach 
. 

sejmowych, 
Sprawa monopolu zapałczanego. — Pos. Byrka referentem 

budżetu. — Budżet Prezydenta,Sejmu i Senatu. 

WARSZAWA. 17.X1. PAT. We 
wtorek obradowąła nadzwyczajna ko- 
misja sejmowa dla zbadania sprawy 
wydzierżawienia monopolu zapałcza- 
nego w Polsce. 

Komisja powzięła 6 ciu głosami 
obecnych członków komisji (3 nie: 
obecnych) następujące uchwały: 

1) korrisja stwierdza, że umowa 
dzierżawna 0 eksploatacji monopolu 
zapałczanego jest z powodów szcze- 
gółowo umotywowanych w drugiej 
części sprawozdania . sprzeczna z u- 
stawą z 15 lipca 1925 roku o mono- 
polu zapałczanym; : 

"2) umowa dzierżawna jest polą- 
czona dla skarbu państwa i konsu- 
mentów z całym szeregiem strat i 
szkód szczegółowo wymienionych i 
uzasadnionych w trzeciej części spra” 
wozdania. Wobec tego komisja wno- 
si, aby Sejm wezwał rząd do poczy- 
nienia wszelkich kroków celem zba* 
dania zmiany warunków umowy 
dzierżawnej i aby 0 wyniku złożył 
sprawozdanie do trzech miesięcy. 

Ponadto komisja konstatuje, że 
kwestji odpowiedzialności osób, które 
zawierając tę umowę naraziły i nara” 
żają na dotkliwe straty skarb pań: 
stwa i liczne rzesze konsumentów w 
swych uchwałach nie dotyka, gdyż 
przekraczałoby to granice udzielonego 
jej przez Sejm mandatu. 

Z tego także powodu przewodni- 
czący nie wkraczając w meritum 
sprawy nie poddał pod głosowanie 
wniosku referenta, aby komisja wyra* 
ziła zapatrywanie, że były minister 
skarbu Władysław Grabski winien 
być pociągnięty do odpowiedzialno- 

ci, 
* 

" WARSZAWA, 17Xl. PAT. Sejmo* 
wa komisja budżetowa pod przewod: 
nictwem pos. Rymara (ŻLN):przystą: 
piła do prac nad preliminarzem bud- 

dziękując obecnym za łaskawe przy 
bycie zaprosiła wszystkich na herbatkę 
do Klubu Szlacheckiego, 

W dniu dzisiejszym o godz. 9 
rano w Ostrej Bramie odprawiona 
będzie msza Święta za pomyślność 
obrad zjazdu, a o 10 ej w mieszka- 
niu p. Jeleńskiej (Mickiewicza 19) 
dalsze obrady. TB 

sztuką dosięgnąć do stylu Moliera, 
na innej scenie — nie uda się wcale 
albo tylko połowicznie. W każdym 
razie nie było jeszcze wypadku aby 
podczas przedstawienia «Skąpca» z 
Solskim nie znać było na całej scenie, 
w grze zespołu, w mise en-Scene, w 
reżyserskich finezjach — jego Iwiego 
pazura. 

Na scenie naszej Lutni klasyczny 
«Skąpiec» Moliera, po różnych «Dniach 
bez kłamstwa» żeniących się papach 
i bitwach pod Waterloo, zajaśniał jak 
Ślicznie oszlifowany kamień „drogo- 
cenny. Już sam salon Harpagona z 
głęboką framugą okns, z  gobelino- 
wym fryzem u sufitu, z meblami w 
złocie i jedwabiach (tylko z drzew 
kiem w głębi otwartego na ogród 
przedsionka, że Boże ratuj!) wprowa 
dzał w inną jakąś, arcydystyngowaną 
atmosferę. A oto i stoją, rozmawiając 
z ojcem: Kleant (p. Z. Opolski) jak 
malowanie, we wstęgach na ramieniu, 
z laseczką „pasterzą* w  tęku, uro- 
dziwy strojniś oraz siostra jego Eliza 
(p. Z. Kusziówna) też jak laleczka — 
z porcelany, Bardzo dobrze, że oboje 
mają do końca sztuki tę laleczkową 
porcelanowatość. Tak trzeba. To we 
dle starych, starych tradycyj wszyscy 
partnerowie i partnerki głównej w 

żetowym na rok 1927—28, 
Po wyborze pos. Byrki (Piast) na 

referenta generalnego i wyznaczeniu 
kilku referentów przyjęto regulamin 
obrad, który kontygentuje czas przez” 
naczony na rozprawę ogólną do 250 
minut dla klubów ;większych i 150 
minut dla klubów mniejszych. 

Pos. Byrka wystosował pod adre- 
sem rządu zapytanie, czy prawdziwe 
są wiadomości o zamierzonym dekre- 
cie, który ustawę emerytalną ma рос- 
dać rewizji i to w tym kierunku, że 
lata studjów uniwersyteckich mają 
być z zakresu emerytur wyjęte. Dele- 
gat rządu dyrektor departamentu 
Brodziński poiwierdził, że rząd przy: 
gotowuje projekt dekretu, mającego 
znowelizować ustawę emetytalną, na- 
tomiast nie istnieje zamiar odebrania 
czegokolwiek osobom, mającym studja 
akademickie. 

Następnie pos. Sliwiūski (Str. 
Chłopskie) zreferował budżet Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. Budżet ten 
przyjęto w drugiem czytaniu * bez 
zmian. Pos. Pączek (PPS) zreferował 
budżet Sejmu i Senatu. 

Po dyskusji komisja przyjęła bud- 
żet zwyczajny Sejmu i Senatu bez 
zmiany oraz budżet nadzwyczajny w 
wysokości 1,5 miljona złotych. W 
tem jeden miljon złotych na dalszą 
budowę nowej sali sejmowej. Na 
wniosek przewodniczącego uchwalo- 
no wydatki nadzwyczajne i wydatki 
z art. 4 ustawy skarbowej traktować 
łącznie, zaś wydatki związane z pod- 
wyższeniem uposažef funkcjonarjuszy 
państwowych załatwić przez osobną 
ustawę między drugiem -i trzeciem 
czytaniem. Artykuł 4 ustawy skarbo- 
wej upoważnia ministra Skarbu do 
otwierania na cele inwestycyjne bez 
potrzeby odnoszenia się do ciał usta- 
wodawczych dalszych kredytów do 
wysokości 148050 tys. złotych, po- 
nad sumę przewidzianą na ten cel 
w preliminarzu, o ile to bez naru: 
szenia równowagi budżetowej będzie 
mogło nastąpić. 

Wnioski poselskie związane z 
podwyższeniem uposażenia przydzie- 
lono pos. Manaczyńskiemu (ZLN), 
wnioski zaś dotyczące zmiany usta- 
wy sanacyjnej z dnia 22,Xil 1925 ro- 
ku w stosunku do nauczycielstwa 
pos. Kornackiemu (ZLN). Następne 
posiedzenie w czwartek o godz. 10. 

sztuce persony mają się zachowywsć 
odrobinę marjonetkowo—podcząs gdy 
takie figury „ucieszne* jak kucharz 
Jakub, jak gamonie ze służby poko- 
jowej powinni, wyglądając jak kocz- 
kodany, dokazywać, co się zmieści. 
Niejako zaś przejście od bufonady 
zwykłych komparsów do dramatis 
personale stanowi np. taka Eufrozyna. 
Chwilami jakby zeszła z parawana a 
chwilami może być wcale do rzeczy. 

Tak też i wszystko mistrz Soiski 
zaordynował ustawił, wyćwiczył o ile 
się dało w paru próbach i w ruch 
pušcii. Dookoła siebiel 

Złożyła się całość najzupełniej za- 
dawalniająca, Czuć było—na premie- 
rze—lekką po całej scenie tremę. Sam 
p. Wołłejko, choć taki ogromny w 
roli kuchty i stangreta w jednej oso- 
bie, aż na pół chwili struchlał gdy 
suchy jak drzazga Solski rzucił mu 
się do gęby zatykać ją garścią—a bez 
najmniejszej ceremonji. Marjanna wła- 
ściwie żadnej roli nie ma. Wystarczy 
feśli ładnie wygląda. Bardziej, o wiele 
więcej odpowiedzialny jest Walery. 
Gra go p. Malinowski, tego rezonera 
a kpiarza <z cicha pęk», bardzo do* 
brze, trzymając się ostro na stylu 
Moljerowskim jak na śliskim  parkie- 
cie. P. Opolski przeszedł się przez 
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Oświadczenie. 

Syndykat Dziennikarzy Polskich w 
Wilnie na odbytem w dn. 16 Ustopada r. b. 
walnem zebraniu nie uznał za możliwe i 
potrzebne zaprotestować przeciwko trzem 
punktom Dekretu prasowego, naruszającym 

zawodowe prawa i przywileje dziennikarza 

(dyskrecjonalne orzecznictwo władz admini. 
stracyjnych, zbiorowa odpowiedzialność, ig- 
norowanie tajemnicy zawodowej). Gdy—jak 
z toku dyskusji się okażało — górę wziął 
nad decyzją Kolegów oportunizm politycz 
ny, uważam, że nie mogę być nadal człon= 
kiem instytucji zawodowej. nie mogącej żdo» 

być się zbiorowo nawet na najłagodniejszą 
formę wskazanego sprzeciwu. Złożyłem za- 
rządowi Syndykatu prośbę o wykreślenie 
mnie z listy członków instytucji nie spełnia- 
jącej swego obowiązku. Ipso facto przestaję 
reprezentować. Syndykat Dziennikarzy Pol- 
skich w W'lnie w zarządzie Związku Syn- 
dykatów Prasowych. całej Polski. Odnośne 
motywowane, zawiadomienie wysyłam do. 

Warszawy na ręce prezesa Dębickiego. 

Czesław Jankowski. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Nie mogąc być obecną na posiedzeniu 
Syndykatu Dziennikarzy, napisałam do p. pre 
zesa Bukowskiego list, z prośbą o odczytanie na 
zebraniu. W liście tym wyrażałam zupełną 
solidarność ze stanowiskiem całej prasy 
warszawskiej w sprawie dekretu prasowego, 
i wyrażałam zdziwienie, że Syndykat Wileń' 
ski tak długo zwiekał z wyrażeniem  prote- 
stu, przeciw rozporządzeniom, krępującym 
jedną z osiągniętych wraz z niepo iległością 
ustrojem demokratycznym swobód, mian 
wicie wolność prasy. 

Ze zdumieniem wyczytałam o rezultacie 
wtorkowego posiedzenia. 

Osobiście występowałam ustnie, w pis- 
mach i podjętych zbiorowych akcjach, prze- 
ciw bezkarności prasy w epokach przełomo: 
wych, przy podnieceniu ogólnem, obecna 
jednak ustawa godzi w podstawowe zasady 
pracy dziennikarskiej tak ideowej, jak i za- 
wodowej. Dlatego też uważam, że Syndy- 
kat Dzien. Wil. był aż nadto uprawniony 
do wypowiedzenia się zamiast się uchylać. 
Osobiście sądzę, iż ustawa prasowa nie 
utrzyma się w obzciej formie, gdyż jest za- 
sadniczo sprzeczna duchowi Konstytucji. Z - 
zasady wolności cofać się ku zasadzie uci- 
sku nie wydaje mi się praktycznem posu: 
nięciem. 

Dlatego też, wobec uchwały z dn. 15,XI 
b. r. zgłaszam swe ustąpienie z Syndykatu 
Dziennikarzy Polskich w Wilnie. 

Proszę przyjąć uprzejme wyrazy 
Hel. Romer- Ochenkowska. 

* 

Zamieszczamy oświadczenie sza. 
nownago naszego kolegi p. Czesława 
Jankowskiego i list p. Heleny Ro- 
mer — wysłuchujemy pokornie gro: 
mów w nich wypowiedzianych, lecz 
zaznaczamy raz jeszcze, że Słowo 
szło dalej aniżeli syndykat dziennika- 
rzy, Słowo pochwalało dekret pra- 
sowy. ; 

Dekret prasowy zwracał się nie 
przeciw publicystyce, nie przeciw 
wypowiadaniu myśli i sądów, lecz 
w pierwszym rzędzie przeciwdziałał 
bezkarnemu szerzeniu wiadomości 
kłamliwych, szerzących panikę, szko- 
dliwych dla państwa. 

Jeżeliśmy bronili dekretu, to nie- 
wątpliwie dla każdego było jasne, 
że czyniliśmy to nie przez oportu- 
nizm. Bynajmniej. Śmiem przypomnieć 
że właśnie wyraźnie przeciwstawi- 
liśmy się jednolitemu frontowi całe- 
go dziennikarstwa polskiego. 

Przeciwstawimy się może jutro 
rządowi, o ile pogłoski (miejmy na- 
dzieję, że nieprawdziwe) o tem że 
rząd w sprawie dekretu prasowego 
chce się cofnąć okażą się prawdziwe. 
Wtedy z kolei rządowi zarzucimy 
niekonsekwencje i brak pojęć urobio- 
nych, brak stanowczości w obronie 
słusznych swoich posunięć. Bo walka 
z kłamstwem umyślnem, bo rządowa 
pomoc prawdzie była rzeczą słuszną. 

į red, 

CASCARINE 

LEPRINCE 

PECZY 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

Ё aptecznych 
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całą sztukę 7 najzupełniejszym hono- 
rem; utrzymał się do końca w cha- 
rakterze i tonie. Jeden dla przykładu 
rys. Harpagon wściekły rzuca na ro- 
dzonego syna przekleństwo. Zdawa- 
łoby się: aktor grający Kleanta powi- 
nien aż przysiąść pod takim ciosem. 
Tymczasem: nie trzebal To ojczulek 
tylko plunął żółcią, co go przetrawia. 
Nie trzeba zbytnio brać takiego „wy: 
buchu”- do serca. P. Opolski nie po- 

tknął się na tym szkopule. Nie stra 
cii równowagi, Powinszować! Jedna 
może p. Rychłowska jako Eufrozyna 
wypadała chwilami, osobliwie w mo- 
wie, z Moljerowskiegó typu i nie 
dała tak żywej figury, jak ta, którą 
chytra ta rajfurka być może. Pomimo 

niesłychanie krótkiego czasu dla przy: 
gotowania sztuki na scenę, sufier nie 
zapracowywał się wcale a wszystko 
szło składnie i gładko. 

O Solskim w „Skąpcu* napisano 
tyle! Chcąc wyodrębnić jednym sztry- 
chem jego kreację od kreacyj innych 
aktorów, nawet najznakomitszych, po* 
wiedzieć wypadnie ogólnikowo, 
Solski, nie pomijając najdrobniejszego 
szczegółu, o który by się dało za- 
czepić szczerozłoty komizm — jednak 
pogłębia tragiczność Harpagona tak,   že. 

* 
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KURIER GOSP DD ARC ŻY GIEŁDA WARSZAWSKA DZWON ZE CEO PDAYRACZZ OO ЧИРЕ УЕНИ 
# 17 Ustopada 1986 r. Dziś dnia 18 XI b. r. w piątą rocznicę śmierci odbędzi 

2 Dewizy i waluty: $ L si 2 ое 

ZIEM WSCHODKICH | „leno Nei ys kopas. S A S оо 
: ° ° lary 8,99 901 897 

Rynek niemiecki na na- 33,1 ą. pszenicy, 16,8 ą. żyta, 23 q czając ludność przed skutkami kon- pozie 360,85 361,75 _ 359,95 Ś P d в т 

: ; : ži yn 43.70 43,81 43.59 

sze produkty rolne. | Ištžmienis, 18 q. owsa, a więc wy- mycji ęwąznie falszowanych | Ura: Nory "oś da BO AB „P. Ludwika J anowskiego 
twarzałą o 9 q. więcej pszenicy niż o2;,, sh 1 t y а Ё“У* 3007 — 2993 — 29,70 3 

Rynek niemiecki jest wogóle naj- Niemcy, chociaż w wydajności innych a aaa > Szwajcaria 107 Šias 17351 poleca Wozu?” SWŻaaA Ракнецо 
ważniejszym rynkiem na nasze pro: zbóż ustępowała Niemcom, lecz rol- — — () Верагус}а ogierów u ORA p O pW ROS, 
dukty rolne. W 1923 r. wywieźliśmy nictwo duńskie było oparte na wy: depo Janowskiego. Depo ogierów Belzja ” 125;—  575— 125,26 
do Niemiec; jątkowych warunkach, mianowicie na w portki = w dniu 15. bme Stokhojm > IE "— _ przy teattze <Lutnia», który jest wła- „ „p. a . 

ŽŽ i proc: nasze sprowadzaniu makuchów i wytłoczyn a = = „w  Glównym Zarządzie Papiery wartościowe. snością Banku Ziemskiego w Wilnie. “3, A zatwierdził wniosek Komi: 

eż e 0 ga eleporta „ Rosji. Trudno oprzeć rolnictwo о! & bis letas Warszawie Pożyczka dolarowa 1525 75.75 7550 Obecnie dowiadujemy się, iż zarząd SOA Us 
żyto, jęczmień, owies, pszenica 2 i ńs i w. sposób” następujący: wojewodzimu 75 lejoNn=" GIBU="=X tego Banku mając na względzie ręgowego Urzędu Ubezpieczeń 
a oe owies pe zł brzymiego państwa na imporcie pasz. |ubelskiemu przydzielono 105 ogie: 5 pr. pożycz konw. 4675 — — wielkie zasługi ś. p. Józefa Monte W Warszawie uchwał Zarządu, doty- 

ооы ASA 79 Następnie znaną jest rzeczą, że do- rów, Białostockiemu — 40, Nowo- _P. PO a a a Gia jakie „ok na polu  filan- czących lecznictwa, za pośrednictwem 

nasiona || 39 datkowa praca w rolnictwie nie daje gródzkiemu — 19, Wileńskiemu— 11, ams Wei, sa tropji iošwiaty dia społeczeństwa po- lekarzy administracyjnych; wysłuchał 

w za a % dodatkowej ilości „produktów, że Poleskiemu —6 skiego powiadomił w tych dniach p do a m sra: 

owoce świeże i suszone 43 więc osiągnięcie maksimum  wydajno- Związek Popierania Pracy Społecznej, iązk у КЕ OREW 
DB len i konopie 40 ‚ ; 5 : iż należałoby $. p. Montwiliowi wy- ŽW/4Z'U & zaproszeniem Głównego 

ści teoretycznie możliwego nie zawsze е WEB y Urzędu Ubezpieczeń w; 
Czechosłowacja nie może być dla ; = stawić pomnik na jednym z placów PA OP RAWA 

Inict Ei popłaca, że Niemcy pomimo znacznej miejskich i to w.miejscu bardziej wi- na konferencję w sprawie projekto- 

2 o pwied nim TYN- jości bezrobotnych w przemyśle po- docznem, gdyż ogród przy <Lutni> wanych zmian księgowości Kas Cho- 

em zbytu, posiada bowiem tylko siadają brak robotnika rolnego. : mniej odpowiada powyższemu. rych a innych sprawach buchalte- 

znaczny deficyt pszenicy, deficyt zaś / przęciwnicy umowy handlowej z [CZWARTEK| ten nie wszedł do budżetów uchwa- _ Pozatem zarząd Banku wyraża yć c= a A 

ziemniaków następuje tylko w latach Niemcami twierdzą: że rynek zbożo- 18 Di Wsch. si, © g. 6 m.25 lonych na r, 1926 — 27. Budżet u. gotowość jaknajwiększego poparcia mg China "a Zee gn Za: 

nieurodzaju, deficyt żyta jest nieznacz- wy. cjeoiaśkiobądiie opadowiey оао POwniół Só KA Sao na r. 1927 rozpoczyna się materjalnego przy wystawieniu pom: nika Wydziału III " g Auris 

: ėkia sm ch. sł. 0 g. 4 m. ietni ю ; P> - 
ny, my zaś jesteśmy eksporterami Nie Rusję, Stać się to może pomimo u- Japo : —к(ч›‹і)егі‘)';г“п:зё'віпш m. N- = powyższego v. prezydent gO;-w związku z rozporządzeniem 

ie gdyż wywozimy nieznaczną padku rolnictwa rosyjskiego przy po- SZEJ Wilejki na LOPP. Magistrat m. m. Wilna p. Łokuciewski w porozu: i Ko iai # dnia 
ošė takowej, i to tylko w Iatach U- ycę gospodarczej, jaką oni zalecają. Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu N.-Wilejki przesłał ostatnio 224 zł. mieniu z zarządem Zw. Popierania < Check da pracownikom Ka- 

rodzajnych, lecz żyta i kartofli. Do Meteorologji U. S. B. powiatowemu komitetowi L. O. P. P. Pracy Społecznej wysunął projekt "r wdw + oi, zasilek, 

Czechosłowacji w 1924 r. wywieźiiś. WŁ. Studnicki, z dnia 17—XI 1926 r. e ofery zebrane podczas akcji wawie aa ja vii ET z Sięcznych uch równych ratach mie- 

my 5,4 proc. eksportu naszego żyta,  - Ciśnienie 754 tygodnia lotniczego zorganizowa- większych placów miejskich, -ióry "__ Qt) Rozłam w zwi 
7,6 jęczmienia, do Czechosłowacji w | KRONIKA MIEJSCO WA. średnie | EE Z 2 ców wić Rade lej klasowych. Porniędzy wiedsy PE: 

1924 r. wywieźiśmy 2 proc. naszego  — Odszkodowania z tytułu a + ZĘ Poiakowce ao eis skiej do Zdtwięcdźciiń, a centralą związków klasowych w 

eksportu mięsnego, 5,5 proc. w 1925 r, cekwizycji, Wiletski Urad Mol Opad sado: | odbyło się pod przewodnictwem ROGZIÓWA ocz,,, | koamiów ut ui 
ZI i nik do st t pat 5 ® a w, wre zacięta 

Gdy rynek niemiecki dla naszych = stad toe zde bę w mm. | starosty p. Witkowskiego; posiedze- — (x) Zniesienie niektórych walka o wpływy wśród robotników. 
produktów rolniczych posiada pierw- „., wizycji dokonanych przez wojska Wiatr ) = Mat P Kaki 5 sejmiku > aczków pocztowych starej edy. Ostatnio związki opanowane przez 

Szorzędne znaczenie, my jako źródło pojskie w latach 1919 —1920. Okėl. Przewažający " Pow. zę PO: cji Wobec zmienionych stawek ta- PPS: wycofały się z centrali. 
oz $ 2 > Na posiedzeniu, prócz szeregu . . ‚ 

zaopatrzenia Niemiec nie odgrywamy nik stwierdza, że dotychczas jeszcze = Uwagi: Pogodnie minimum za dobę › fy listowej, znajdujące się wobiegu Drobnerowcy obawiając się | dal 

znacznej roli, W 1924 r. nasz udział zdarzają się wypadki składania podań -;3'C: Tendencja barometryczna wzrost Ša ka E dł ao» did opłaty |, 2, 3 i 24 groszy Szego rozłamu wydali odezwę do 

{ się w 1924 do władz administracyjnych w spra- OPR ; po petentów w raz znaczki dopłaty 1, 2, 4 i 6 gro- robotników. Odezwy te wczoraj roz- 
m. © przywozie żyta wyrażał się w wie odszkodowania z tytułu rekwi- — sprawie odroczenia opłat podatko- szowe będą miały nowe zastoso: TZUcono wśród robotników zajętych 

r. w 25 proc., w przywozie pszenicy zycji dokonywanych przez wojska URZĘDOWA: wte R 0 ISS a a ie, przy robotach miejskich. 

4,1 proc, grochu, bobu i innych pojękie w lałach 1919—1020. Poda.  __ (, powrót p. wojewody udzielić ostatniemu 0 zł ан — Celem zużytkowania jednak pozo- „, probnerowcy nawołują w. niej 
stręczkewych 0,5 proc., tylko w przy« nia te mają charakter bądź to! a) Raczkiewicza. W dniu 17 bm. po- Subsydji na rozszerzenie teatru w Stałego zapasu tychże znaczków po: = pak ido zerwania z PPS, 

wozie kartofli odegrywamy  wibitną kary ma aa z wrócił z Warszawy wojewoda Wi- Trokach, oraz 100 zł. Komitetowi !econo zat paczawymy, ADAC noś a gt do rozbijania jede 
„ bezskutecznošė ich starań i zabie- *- 2 i i 2 wspomnianych znaczków tworzyły Gap: 

rolę, bo 60 proc. przywozu tego pro leński p. Władysław Raczkiewicz. uczczenia pamięci ś. p. Prezydenta е а: iu kombinacje najwyżej W końcu odezwy wydrukowane 
6 rozpoczętych we właści 

duktu przypada na przywóz z Polski. В r = WYM pan Wojewoda będąc w Warszawie Narutowicza, jędnak z trzech znaczków. jest następujące żądanie: <Żądamy 
Św czasie, i, jako takie, zawierają wska” $ > я z 

Pomimo tego, że Niemcy posia zówki o. Žo > оауа УОЕНЕ OZN O W końcu rozpatrzono Sprawę '* Rozumie się o ile kupujący od: Centralnego zachodnio-bialoruskiego 

i i i trznych, z którym odbył konferen+ przetargu na budowę mostu -na : 2 oddziału - Centralnej Komisi 4 

dają znacznie gęsisze zaludnienie niż niach i złożonych do władz dowo- 5 : : Р mówił przyjęcia kombinowanych ału Centralnej Komisji Związ- 

Polska, jednak wobec rozwiniętej dach, bądź też b) stanowią zgłosze- Ek Sapas m o gmin vijo SZ który to przetarg znaczków należy uwzględnić jego ży. zków Zawodowych». Odezwę.tę pod- 
+ ! Ale waražavėl Bretedė noras pieniu: państwowych. no na dzień 20 b. m. 1а bez żadnych trudności pisały bardzo nielicznie związki kla- 

produkcji przemysłowej, handlu, ko. > Ti i Ais ci lub _ Zaraz po powrocie do Wilna p. Na tem posiedzenie zakończono. CZ 0) W "4 korzystania SOwe: przemysłu metalowego, skór- 

munikacji, wobec przewagi ludności dakańńsówów. stwierdzających ało Ra Sopwódzie a dni: A będzię w w dll Z z ZE od: z a Gina) Większe. urzędy nego, fryzierów i tytuniowców. 

miejskiej, która jest produktem ol: szenie ich pretensji we właściwym Rd ojew] ou at ! p: pocztowe wywiesiły ostatnio w zaj: KRONIKA TOWARZY. 

Wileńskiej, gdzie wysłuchał szczego MIEJSKA. mowanych lokalach w miejscu wi- > RZYSKĄ 
brzymiego przemysłowego rozwoju czasie, i 

Niemiec, Niemcy posiadają rolniczej „W wypadkach zgłaszania przez a a ZJ Ч (0) Z posiedzenia miejskiej docznem dla publiczności po jednym _ — (I) Dzislejsze przyjęcie u 
o ; Z ludność pretensji o odszkodowanie z Е misji flnansowej Dnia 16 |i- egzemplarzu rozkładu lotów polskiej P- Raczkiewiczowej odroczone. 

z. da tytułu rekwizycji należy sprawy wy- aa IE Goo) stopada odbyło się posiedzenie miej- linji lotniczej „Aerolot*. Na żądanie do, BY ny w dniu gh 

> gdy mienione po lit. a) jako posiadające — Niezadowoleni z postępo: skiej komisji finansowej. mają urzędy pocztowe udzielać pu. Szym zwy dzi ZWaI e przyjęcie u 

wschodnich mamy 31 mieszkańców, ciągłość, skierowywać z należytem zereg wniosków Magistratu w bliczności informacji, co do korzy. P: wojewocziny nie odbędzieesię z 
z „ wania władz — powinni zanosić i owodu wyjazdu j dni 

trudniących się rolnictwem na km. poparciem, uzupełnieniem lub wy skargi władzom lokalnym. Mini- sprawach podatkowych został odro- stania z poczty lotniczej, ina, Wy! jej na dni kilka z 

SZKOLNA. kw., w b. Królestwie około 60, w b. iaśniem bezpośrednio do Szefostwa Siersiwo Spraw Wewn czony do rozpatrzenia preliminarza › gtrznych zwró: 
Galicji 70 kilka. Najważniejszym więc OO ET w: zwie” ciło uwsgę na to, że coraz częściej budestairėgo o km L 

problematem gospoderczym dla Polski įję, e kd piecach aż zk się ne. pa = miejida zakk ai, M ido 2 Е !-‘[_5::. а‹е›:›еі:;:і.е La ans oz 

jest zwiększenie intensywności nasze” iż wobec spóźnienia i uchybienia ter- a ADS lub na ME zuanych dla pracowaików państwo- ny m sowisko "inspektora у Armji Szkoła powszechna Nr. 38, która e 
go rolaictwa, zwiększenie wydajności minom, obecnie mogą oni dochodzić „ji, — bespośrednio do Ministerstwa, wych została załatwiona przychylnie. Nr 1 przyjechał do Wilna na stałe i dotąd mieściła przy ul. Wielkiej 64 

zboża z ha. Jeżelibyśmy podnieśli wy- swych pretensji jedynie na drodze z pominięciem władz miejscowych. Ogólne wydatki na ten cel wynoszą przystąpił do obejmowania urzędo- przeniesioną została do nowoodre: 

sądowej. „. przeszło 40000 zł. montowanego lokalu przy ul, Ostro- 
dajność z ha b. zaboru rosyjskiego Ze względu na drażliwy charakter | Tego rodzaju interwencje Mini W sprawie wypłacania odpraw van HEOYSDWOWSEAANEM bramskiej Nr. 5 ( deb m Roka 

j ь . terst i # | i 
> wydajnošci > ha e prus- tych spraw i na liczne słuszne, a je: kazaię Esė alralna nie: załatwiają zredukowanym kontraktowym pra« Dowództwo O, W. wydało zarządze- Polek). 

ej. t. j. pszenicy z 11,4 do 17,9, ży: dynie z trudnością dające się udo- z reguły spraw bez poprzedniego z4 cownikom z wydziału transportowe- nie aby formacje wojskowe zatrudnia: _ UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. 

ta z 10,7 doj15,6, jęczmienia z 10—16, wodnić pretensje poszkodowanych |. s. = = ka pP — ажар В: Komisja przyznała im 2-ch ty: jące pracowników i urzędników cy” ‚ 
owsa z 9—15, kartofli ze 140—150, poleca okólnik pp. starostom trak“ Radjegle im władze lokalne, względ- EOdNiOwA penšję,. Iecz tylko tym, wjnych w pierwszą kolej dawaly акар е° Oooae Soo 

: * fować je z należytą uwagą, okazując “ którzy pracowali więcej roku, R. Jałbrzykowski za: 
to produkcja nasza zbożowa wzrosła odas ua og ośdkac: i nie dopóki w tych sprawach tok in W/ dalszym ciągu komisja wysłu- PO aa l © aj da szczyci swą obecnością zebranić ko- 

by w sposób następujący: współdziałanie w uzyskaniu słusznych stancji nie został wyczerpany. —- chała referat szefa sekcji technicznej związek b. wojskowych i rezerwistów НЕЫ „Chleb dzieciom* które odbę- 
pszenicy ze 13,5 do 20 m. g. aaslności: Wspomniana praktyka powoduje pyagistratu p. Piegutkowskiego w : dzie się dnia 19->0 listopada r. b. w 

iu > i ormowanie handlu na. ko, zwiększenie zbytecznej kore: sprawie kredytów, niezbędnych ma pracy dla awolch człon Św. « piątek o go „po poł, w Wiełkie ję „165, ” spondencji, zamieszanie w urzędowa» pracy. dla swoich członków. sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 
owsa 57352 „50 bialem i produktami mlecznemi. „.. rozbudowę elektrowni miejskiej, kz i > 

kartofli _„ 264 & 400 » W «Dziermiku Urzędowym  Woje- e У п'.:}:'і%'::: i mae „ Referent zaznaczył, že postawie- aten 5 002 7 dach 1x kiego, 

į Taka produkcja rolna byłaby po- wództwa Wileńskiego» nr. 1l-a (58) przeważnie petentom chodzi—często: !° 08 należytej wysokości elektrow- listopada rb. rozpoczęło się sporzą- Dzielnicowe, dziesiętniczki i skarb 

| tgżaą dźwignią dla całego naszego Z dn. 31—X r.b. zostało ogłoszone lot šie tej opóźaienie. 4Sło" ni miejskiej wyniesie od 2.500.000 do gząnie spisów poborowych przez niczki jak również i wszystkie osoby 

woju gospodarczego, a jest ona Rozporządzenie Wojewody nr. 10 z * Ączkolwiek Ministerstwo stol na 2500:000 zł. Wydatki te w ciągu lat włądze samorządowe. W związku z interesujące się pracą komitetu i 
| TOZWOK SOP zo ki dnia 31 X r. b. w przedmiocie prze- stanowisku, że obywatele nie mo trzech mogą być pokryte z pobiera: tem w myśl ustawy o powszechnym schroniskami wileńskiemi, a które nie 

| uzależnioną przedewszystkiem OdTYN- pisów sanitarno weterynaryjnych 90° byg pozbawieni prawa wnosz ie nych obecnie od abonentów 75 obowiązku służby wojskowej, wszys: otrzymały z jakichkolwiek bądź po- 

| ku niemieckiego. W umowie handlo- tyczących unormowania handlu na- stycji. oeadca. do władz cen- $” 7% Światło. | cy poborowi urodzeni w r, 1906 o. WOdOw zawiadomień, proszone są o 

wej polsko-niemieckiej interesy „rol. białem i produktami miecznemi. Roz- darch ZWS w wypadki оаа Głosy w komisji rozdzieliły się. bowiązani są osobiście zgłosić się do punktualne przybycie. 

| nikiem olbrzy. porządzenie obowiązuje w stosunku i УР Jedai zgadzali się z wnioskiem Ma: .  — (x) Uroczyste powitanie J.E. 
| mictwa muszą być czynnikiem olbrzy. Porzą ązujć lenia na działałność władz podległych, +, odnośnych urzędów gminnych (Ma 
Boy ; do miasta Wilna z dniem ogłoszenia niemniej jednak og = gistratu, drudzy proponowali zniżyć gistratów) w czasie do 31 grudnia ks. biskupa Jalbrzykowskiego 

j wagi. | : 3 | w Dzienaku Urzędowym W wa Wi- powieduiem uświadomieniu: Oh dla abonentów opłaię za elektrycz- Fh, celem zarejestrowania się Nad. Przez Stow. „Sokół”. W sobotę, 
Naiwnem jest twierdzenie, że Niem» jeńskiego, t. j, od 31.X r. b, wpro” kół ludności Ilość: takich: bezoośred. ność i starać o pożyczkę na CEIE mienia się przytem że Sobatowi u. dnia 20 b. m. o godz. 8-ej wiecz. w 

cy przez podniesienie swej produkcji wadzenie zaś w życie rozporządzenia nich interwencji 1 podeń wostanię inwestycyjne. i chylający się od tego obowiązku bę: lokalu własnym stowarzyszenia «So. 

zbożowej i wogóle rolnej staną się w pozostałym obszarze województwa sprowadzona do właściwej miary — W wyniku dyskusji uchwalono za gą pociągnięci do odpowiedzialności kól» w Wiinie (ul. "Wiień ka 10) 
В będzie dokonane stopniowo na wnio- sza ly — potrzebować dokładnych danych co @ li odbędzie się uroczyste powitanie J.E, 

samowystarczalnem państwem, gdyż prze co zapobiegnie się omówionym i yscyplinarnej, a tem samem utracą isk tbrzykowski 
doprowadzić wydajność sek odnośnych władz lokalnych. Za- , yżej ujemnym skutkom zarówno w ©. przebudowy elektrowni i dane te prawo do odroczenia i skrócenia ter. M5. arcybiskupa Jatbrzykowskiego 

mogą dop ydajność swego wdzięczając rozporządzeniu temu na- ; feresie samych Stron jak 1 gy, przedstawić na rozpatrzenie komisji minu służby wojskowej (zarówno 9737 wręczenie dyplomu członka ho 

rolnictwa do normy duńskiej, Danja reszcie nastąpi unormowanie w roz- 7 W a cza podaje się aa U. na następnem jej posiedzeniu. młodzież studjująca jak i jedyni ży- orowego i protektora gniazda <So- 
bowiem przedwojenna wytwarzała ważanej dziedzinie handlu, zabezpie: AA wiadomości g nie ap diėa = —— PE BZ wiciele rodzin) oraz prawo do furlo- anas i ti 6 

i : ża uchwaliła wyasygnowa zł na 2 ci tej wezmą rów 

I OZ CZACIE AEK EA ZOO KALTAS TNN e. pray: pina) zł cele oświatowe dla dzieci emigrantów DA aówj 2 > jaz = P> Wileńska, 

: > ; е lskich we Francji. przedstawiciele władz rządowych, 
że nie ujdzie ona baczności nawet Harpagon Solskiego wyrasta na jakąś ei kaj z o Read ao do PO — (0) Posi ed zenie miejskiej PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA samorządowych i Oden EE 

|. przeciętnego widza. Ten starzec znie- wprost zmorę dławiącą dom Cały, jów, o ч "15"5…"[ PraW komisji do spraw technicznych. _— Zarząd Kasy Chorych m. nych. ; 
(| mawidzony przez własną rodzinę, całe otoczenie! Jak každy epizod (& ; i sanis zaleca Interesan W Dziś, dnia 18 listopada, odbędzie się Wilna na posiedzeniu w dniu 15 _ W związku z powyższem odbę- 

lichwiarz, liczykrupa, kutwa, szalbierz, których, mówiąc nawiasem, cała ko- s rz e, ażeby sodo aa ar posiedzenie miejskiej komisji do b. m. załatwił między _innemi naśŚtę: dą się w dniu tym popisy drużyn 

kręciel, po prostu wstrętny — gdy medja jest pozszywana) jak każdy g elce = rod: Spraw technicznych. Na porządku pujące sprawy: zatwierdził protokół Sokolskich, 

(_ jednak zdesperowany płacze, tak, pła- epizod jest u Solskiego wyzyskany, . t soja = i toku ins B A dziennym sprawa przetargu na do- poprzedniego posiedzenia i komuni- ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Cze, pada na ziemię, tłucze o podłogę wyczerpany... Niema w grze Solskiego ad de > ania kierowali dO stawę turbiny i kotłów dla elektrow- kat Przewodniczącego ze Spraw, za: * 

łbem siwym, o rozwianym włosie... jednego pustego miejsca. A jak mówi? we е Ы ёс „ gdyż Min. Spraw uj miejskiej. łatwionych przez niego i jego zastęp „„, Odczyt prof. Limanow- 

_ jednak odruchowo litość budzi. Ma Na scenie tekst musi być nie mówio- = | ю PZ rzeczy na — () Wilno będzie miało wę: cę; wobec dokonanych wyborów no- skiego. W niedzielę, dn. 21—XI o 

gy, Sie ansę do jego rodzonego syna, co ny lecz powiedziany. Francuzi mają Lr > аопар ‚'‚':5 ronnego podania gjej. Przed kilkoma dniami podaws+ wego Zarządu, przeprowadził wybór godz. 4tej min. 15 w Teatrze Wiel- 
go wziął na „kawał* — fak bolesny. na pierwsze określenie parler a na SON w c: decyduje, A jigmy o tem, że Wojewoda Wileński jego Prezydjum w osobach: Prze- kiem na Pohulance, staraniem Brat. 
Okruina to pokraka ten Harpagon drugie wyraz dire. Solski niczego nie = wyją 9 Ša ania terpė ieins interwenjował u władz kolejowych w wodniczącego — pi Jana Gradowskie. niej Pomocy gimn. im. El, Orzesz- 

Solskiego, podła bestja co się zowie podkreśla. podnoszeniem głosu; on wniesie ii właściwi Po» sprawie udzielenia wagonów potrzeb. go i Zastępcy Przewodniczącego — p. kowej, odbędzie się ku czci św. Fran: 

ale — cóż to za figura jak z obrazu tylko głosem tekst—modeluje. Wszyste = rozpanz & ah dot ojewo* nych do przewiezienia węgla dla Aleksandra Zas:towta; pozatem utwo- ciszka z Assyżu odczyt prof. Lima- 

najprzepyszniej malowanego! Jak na ko w grze Solskiego jest interesujące, dzie, = 2 - I 5, ja w p. Wilna. Žž rzył następujące Komisj: a) Prezy- nowskiego (z przezroczami) uzupeł 

tej figurze (co przez jeden tylko celowe, przeryślane albo Świetną in- ME os ke ace py Wywołane to zostało tem, że za- djalna — w składzie pp. Grudow- niony recytacją wyboru Kwiatków 

wieczór ma trwać) leży wszystko, tuicją w lot chwycone. Rozkosz pa. 26] SPIAWY SS e Po) °° pasy węgla w Wilnie okazały się b. skiego, Zasztowta, Rafesa, Korolca i św. Franciszka w wykonańiu człon- 

jakby obnoszone przez niewiedzieć trzeć; rozkosz słuchać. e Nom w dni (t) nieznaczne, 2 racji chwl'owego braku Frieda; b) Finansowo Gospodar- kėw Reduty. 
ile latl A ruchy, a sylwefa, a każdy Publicsnošė wileūska, pomimo nie- „„— „O080918*6- za Ka wagonów. cza — w składzie pp, Gradowskie< _ Dochód na rzecz Bratniej Pomc- 
gest, a každa poza, każda intonacja _gzownego podniesienia cen, zapeł- b naa powa = z Obecnie dowiadujemy się, że w go, Rabinowicza, Żasztowta, Wa- cy gimn. im. El. Orzeszkowej. 

głosu? To jakby wszystko kształtO- piłą na premjerze salę teatralną po służbowych i wyjecha d S Si DS dniu dzisiejszym przybywa na st. lickiego i Frieda; с) Świadczeń —w | — U Technikėw. W piatek dnia 

wzlo sie, krystalizowaio—od kolebki. brzupi į pierwszego-zaraz dnia raczę: LŽ „era pg ceł dr. Stanisław vyjino pierwszy duży transport węgla, składzie drów Rafesa, Bądzyńskiego 19 b. m. o godz. 8 i pół wiecz. b. 

A to wszystko dzieło głębokiego 14 rozkupywać bllety na drugi i trzeci 'wakows SAMO DOWA Zapowiedziany więc głód węglowy i pp. Walickiego i Kruka; @) Zaku- dyrektor Władysław Miłkiewicz wy 

kunsztu aktorskiego  przepojonego zanowiedziany występ wielkiego ar- RZĄ * ominie Wilno. pów — w składzie członków Zarzą- głesi odczyt: „Dobrobyt u nas i w 

wielkim, z Bożej łaski talentem. Wy- tysty. Kilkakrotnie po każdym akcie — (x) Posiedzenie rad gmin-  — (x) Zmiana projektu wysta: du Zasztowta i Kruka oraz Dyrekto- Ameryce". 

starczy tylko popatrzeć—raz i drugil— rozchylano kurtynę przy grzmocie nych nad opracowaniem budże- wienia pomnika śp. ] Montwilła. ra Sokołowskiego i Naczelnego Le. Wejście dla członków i wprowa- 

| jak Solski rozmawia z Eufrozyną. Co najsutszych oklasków. tu. W czasie od 15 listopada do 15 Jak już donosiliśmy, w najbliższym karza d-ra Maleszewskiego; zatwier. dzonych gości bezpłatne. 
` — za przekomiczne przejścia od jednego grudnia rb. odbywają się posiedzenia czasie stanie w Wilnie pomnik wiel- dził wnioski Komisji Finansowo:Go- — Powszechne wykłady uni- 

„stanu duszy* do drugiego! Albo co Cz. Jankowski. rad gminnych, pow. Wileńsko-Troc- kiego filantropa i działacza społecz- spodarczej w sprawach nałożenia na wersyteckie. We czwartek, dnia 18 

= za niezrównane uganianie się za ło: kiego, w celu opracowania budżetów nego Ś. p. Józefa Montwiiła. pracodawców kar za przekroczenie listopada 1926 roku o godzinie 7-e) 
buzem służącym, co za echć Molje: ES na okres od stycznia do kwietnia Dotąd istniał projekt wystawienia art. 15 Ustawy oraz zaliczenia do wieczorem w Sali Śniadeckich Ua - 

rowskie okładanie kijem! АФак ów 1927 r. Nadmienić należy, iż okres tego pomnika na plącu w ogrodzie grup zarobkowych pracowników pie- wersytetu ks. prof. dr, Leon Puciata 

«
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Kto dziś powinien stawić się do komisji przemel-fWileńskie Towarzystwo 
dunk 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Zawalnej Nr 51, 53, 55, 57. 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Betlejemskiej od Nr 3—27a, 29, 31, 33—34, 
34a i zaułki po stron'e plant kolejowych, 30, 
62, 6ża, 64, 66, 68, 70 i 70a, 54, 54a, 54b, 
56, 56a, 58, 72a, 76a, 78, 80,82 82a, 84i 86, 
Jerozolimska Nr 70, 72, 74 i 76, 

Do III Komisarjatu. mieszkańcy ulici 
Miekiewicza Nr 24, 26, 32, 34, 3 Maja Nr 1, 
3, 5, Portowej Nr 19, 21, 23. Styczniowej 2 

Do IV Komiisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Słomianki od Nr 27—35 włącznie, Chocim: 

wygłosi odczyt p. t: „Architektura 
Wioska” z przeźroczami. 

Wstęp 50 gr. dla młodzieży 20 gr. 
RÓŻNE 

— Zabawa taneczna. W sobo- 
tę dnia 20 listopada r. b. o godz. 8 
wiecz. w sali Klubu Szlacheckiego 
(Mickiewicza 19) odbędzie się pod 
protektoratem p. wojewodziny Wła- 
dysławowej Raczkiewiczowej zabawa 
taneczna na rzecz żeńskiej szkoły zz- 
wodowej z internatem im, św. Józefa 
w Wilnie (Qstrobramska 29). Komi- 
tet organizacyjny zabawy serdecznie 
prosi o poparcie ze względu na 
ciężki stan materjalny, w jakim się 
obecnie pomieniona szkóła znajduje, 
Bilety w cenie 3 ał. przy wejściu. 
'— Związek Polaków Ziemi 

Kowieńskiej urzącza dnia 20 listo” 
pada Sobótkę taneczną w lokalu 
Zwiążku Polaków  Zakordonowych 
Zawalna 1. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Trze- 
ci występ-£. Solskiego. Trzeci występ L. 
Solskiego w <Skąpen» — Moliera, zapowie: 
dziany na dziś w Teatrze Pclskim, wywołał l 
niemniejsze ożywienie przed kasą <Lutni>» 
jak i w ciągu ostatnich dwu dni. 

Oprócz mistrzowskiej gry  wleiklego 
artysty dramatycznego, jednego z najwię- 
kszych jacy kiedy byli w Polsce, pociąga 
świetne wyreżyserowanie sztuki przez sa: 
mego znakomitego gościa. 

Ożywiają arcydzieło Moliera sceny peł- 
ne humoru Inajprzedniejszego przeplatające 
akcję toczącą się szparko i niezmiernie efeku 
townie. Barwne kosijumy stylowe dodają 
wiele wdzięku widowisku. 

Z racji krótkiego w Wilnie pobytu Lud- 
wika Solskiego, Dyrekcja Teatru Polskiego 
przerywa serję <Skąpca» 1 wprowadza Już 
jutro na scenę sztuk Gorkija «Mieszczanie» 
z L. Solskim w roli Pierozychina. 

— Repertuar Teatru Polskiego na 
dni najbliższe jest następujący: 

Piątek: «Mieszczanie» — Gorkija z L. 
Solskim w roli Pierczychina. | 

Sobota «Skąpiec» — Moliera z L. Sol: 
skim w roli Harpagona, 3 

Niedziela popołudniu — <Zemsta> 
AL Fredry (po cenach najniższych)z 

wieczorem <Dzień bez kłamstwa» 
„ Mongommery'ego (na żądanie) po cenach 
zwykłych). 

Poniedziałek «Mieszczanie» — Gor- 
kija po raz drugi z L. Solskim w roli Pier- 
czychina. я 5 

— Frekwencja publiczności w Tea- 

Baranowski, Sorolasis), Koszykowej—dom 
Buturlina 1 Nr 67, Kurhany Nr 9, 11 — 10 1 
12, Gajowej — cała, Grzybowej — cała, Lo* 
gjonów Nr 109, 111 i 113, 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Piaski od Nr 40—54 włątznie, Antokolskiej 
od Nr 99 — 129 włącznie. (6. 

  

Z SĄDÓW. 
Dwóch Stefanów Lewickich 

przed sądem. 
W dniu wczorajszym przed sądem okrę: 

gowym, któremu przewodniczył v. prezes 
z stanęło dwóch Stefanów Lewic- 

ch, 
Pierwszy z nich to b. kierownik działu 

drogowego Sejmiku Wileńsko » Trockiego 
oskarżony o te, że w końcu roku ubiegłego 
roztrwonił 966 zł. z sum sejmikowych. Aże- 
by upozorować brak tak znacznej sumy inż. 
Lewicki podrobił rachunek przedsiębiorcy 
Wiewiórko i podroblony ten dokument ka- 
sowy dołączył przy wyliczaniu się z sum. 
Stwierdzili to trzej świadkowie, pracownicy 
biura sejmikowego, 

Oskarżony bronił się tem, że pieniądze 
te zostały mu skradzione, a on, nie mając 
innego wyjścia, tą drogą chciał sprawę za- 
tuszować. 

Sąd skazał go na trzy miesiące aresztu, 
oraz postanowił zwolnić go za kaucją. 

Drugi Stefan Lewicki, b. posterunkowy 
IV Komisarjatu w grudniu r. ub. podczas 
obchodu swojej dzielnicy, grożąc spieaniem 
protokułu wymuszał od kupców datki w na- 
turze. Podczas przewodu sądowego mówio- 
ne było o pończochach, lampie i innych 
drobnych przedmiotach. 

Sąd skszał go na dwa miesiące i zawie- 
1 wykonanie wyroku na przeciąg dwóch 
lat. 

Obydwóch Lewickich, inżyniera i poste- 
runkowego bronił mecenas Szyszkowski. 

Sprawa Hurczyna w sądzie ape- 
lacyjnym. 

W dniu 27 b. m, sąd apelacyjny 
rozpozna sprawę b. podprokuratóra 
katneralnego przy sądzie Okręgowym 
w Wilnie Witolda Hurczyna skaza- 
nego przez ten sąd okręgoe-y za na- 
dużycia po pełnione podczas_pełnienia 
funkcji urzędowych. 

Obronę wnosić będą obrońcy z 
pierwszej instancji mecenasi: Szysz- 
kowski i Kulikowski. 

Kogrtode Limpų 
(Sztuczne Górskie Słońce). 

na prąd stały i zmienny dostarczam 
1 ustawiam 

Mieczysław ŻEJMO 
Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161. 

  

  

trze Polskim. Według statystycznych obli« 
  

czeń wczęszczało do Teatru Polskiego w pa- 
ždzierniku r.b. — 19.613 osób. 

Przeciętnie na przedstawieniach wieczor 
nych było 501 os. co stanowi 66,8 proc. 
ogólnego zapełnienia widowni. Na przed: 
stawieniach zaś popołudniawych uczęszczało 
przecięciętnie 680 os. co stanowi 90,6 proc, 
kompletu, 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 
— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 17 

b. ms w celu pozbawienia się „žycia otruł 
się esencją octową sekretarz <Makabi> 29— 
letni Izrael Kacenelenbogen (W. Stefańska 
19). Desperata pogotowie dostawiło do szpi: 
ta żydowskiego. 

W nurtach Wilji: Dn. 16 b. m, m 
siłował pozbawić się życia przez utopienie 
się w Wiji około szpitala Św. Jakóba umy: 
słowo-chory Mikołaj Woronowicz (folw. Li- 
chno pow. Stołpeckiego), lecz został urato» 
wany przez posterunkowego. Desperata do: 
stąwiono do szpitaja św. Jakóba. 

Pożar łaźni. We wsi Bór Il — m. 
Radoszkowickiej wskutek nienstalonej fa 
zie przyczyny spaliła się łaźnia w której 
p: kąpieli została silnie poparzona 

arja Smołłońska i syn jej 10:letni Wiktor, 
których przewieziono do szpitala do Moło- 
deczna. Przez pół godziny Wiktor Smołoń: 
ski zmarł, Е 

Derzy Bujalski, Obiezierski 
i Waszkiewicz lokują położnice 

i chore z cierpie: 
niami kobiecemi 

w Zakładzie Połoźniczym 

ul. W. POHULANKA Nr 31 
(W nowym lokalu).     

owej. Filharmoniczne. 
skiej od Nr 39 — 47 włącznie, Mętnej od = : х 
Ne 2-10 włącznie, Słomianki a Ńr 37 — RY poranek niedzielny, 
43 włącznie. Świetlanej, prawa strona od w Sali „Lutnia”, urządzony przez 
Mętch Kow. 0 stroni P> Met: Wileńskie Towarzystwo Filharmo- 

o omisarja rmieszkańc: ulic; į а 1 

Kruczej (Buturlin, Komoczowski, Żagiell, M: poświęcony był wy łącznie arjom operowym i pieśniom. 
Cały i obfity program wykonała 

prymadonna liryczno - dramatyczna 
opery Warszawskiej — Marja Ba- 
dziszewska. Już samo odśpiewanie— 
z krótkiemi przerwami — tak dużej 
ilości, częściowo bardzo uciążliwych 
i odpowiedzialnych, sztuk wyróżniło- 
by koncertantkę, wykazując jej nie: 
zwykłą wytrzymałość dzięki dobrej 
szkole; zwłaszcza wybornie postawio- 
ny głos w regestrze gćrnym, dają- 
cym pewną i niezawodną emisję 
dźwięku zaokrąglonego i wolnego 
od tremolowania. 

Rodzaj ładnego i rozległego gło- 
su artystki i csia intrepretacja wska- 
zują, że najwłsściwszem jej polem 
jest — śpiew liryczny, czego dowo- 
dem niezbitym było prześliczne wy 
konanie  „Kołysanki” Mozarta, na 
usilne żądanie publiczności, uprzej: 
mie powtórzenej, J»kkolwiek w arjach 
o charakterze dramatycznym mogła 
śpiewaczka zadowolić nawet duże 
wymagania, wszakże się odczuwało 
pewną dążność przystosowznia wro- 
dzonych środków wykonawczych do 
wymegań, poniekąd znajdują-ych się 
poza niemi, wówczas, gdy w utwc- 
rach charakteru lirycznego wszystko 
Się harmonizowało, w całość najzu- 
pełniej wypełnioną. 

Dobrze obtmyślane i muzykalne 
frazowanie, całkiem wyraźna dykcja, 
bardzo urozmaicona i dostosowana 
do treści ekspresja, ożywiona tem: 
peramentem i wdziękiem, stanowią 
niezaprzeczone zalety dotąd u nas 
nieznanej artystki, powodzenie której 
było najzupełniej zdecydowane. Przy- 
zwyczajenie do sceny operowej spo- 
wodowuje pewien nadmiar mimiki i 
ruchów jak na estradę koncertową 
(nprz. ruch całej postaci, jakby—roz* 
kazujący i t. p.), czego należałoby 
unikać. 

Godne uznania było wypełnienie 
większej części programu utworami 
kompozytorów polskich. - Bsrdzo 
chwalebne było wykonanie wszystkich 
sztuk z pamięci. ”Bezwarunkowo— 
nie wolno występowsć na estradzie 
z utworem, którego tekstu i muzyki 
jeszcze się nie opanowało w zupeł- 
ności. : 

: Akompanjamenty na fortepianie, 
częściowo bardzo trudne, wykonał 
S. Guzewicz, dobrze się przystoso- 

w ując co inierpretacji śpiewaczki. 
Michał Józefowicz. 

  

Geld wie Heu 
verdienen alle meine Reisende, die nur fleig- 
sig alle Ladengeschafte besuchen 2—3 sol: 
che Herren suche ich noch liir fort und 
Umgebung. Bedingung: la Reiseerfahrung 

sofortiger Antritt, 
Paul Zischka, (Hamburg %6). 
Patent - Preisschilderfabrik. 

  

AAAA KAAEKAGAGA 

a Prosimy naszych Sz; Sz, 
d uregulowanie zaległych 

\ wnoszenie przedpła 

Kónto Czekowe 

  

Tdealna Pasta 
sg. sy Do Zębów 
      

EEEEE 

Mydło 

  

Jak tworzyliśmy Hurtki 
li) (dokończenie) 

Tu znowu muszę przytoczyć je- 

jen retrospekfywny obrazek jak best- 

jalskiego występu p.p. Roguli, Ko- 
chanowicza i ks. Stankiewicza, tak 

również i bezwładze, naszych władz, 
Było to w maju 1924 roku w 

czasie wizytacji przez Prezydenta Rze- 
czypospolitej pana Wojciechowskiego 
woj. Nowogródzkiego. Otóż ta-wspo: 
mniana wyżej trójka na parę dni 

przed przyjazdem p. Prezydenta urzą- 

dziła, wiec na którym wobec tysiącz- 

nego tłumu p. Rogula wygłosił w ję 
zyku rosyjskim przemówienie nasię- 

pującej treści: _ S 
„Towariszczi, nie u odnago iz 

was spina izpołosowana nienawistny: 

mi biełymi polskimi nagajkami, nie 

u odnago iz was pod nogtiami za« 

nozy zagnannyja nienawistnymi bie: 
łymi polskimi pałaczami  Kakaja 
ironja sud'by Zdieś po waszim spi- 
nam bieznakazanno guliajut biełyja 
polskija nagajki, a tam za nieskolko 
wiorst na wostokie gordo razwiewa- 
jet fłag swobodnój Biełorusi.. Pany 
tut naznaczajut wam płatit strachow. 
ki, tak pokażitie że Wy panam stra- 
chowku". 

Poseł zaś Kochanowicz zwrócił się 
do polskich policjantów, którzy byli 
obecni na wiecu i stali obok mów: 
ców, i wskazując na nich polcem z 
pianą na ustach piał: <Ach wy  pol- 
skije sobaki, Kusi, kusi, kusi, nie 
ukusit> : 

Jakie są skutki takich wystąpień 
nie potrzebuję chyba o tem mówić. 
Mylnem jest przekonanie wielu, że 
lud miejscowy nienawidzi polski rząd. 
Nie, Panowie, on tylko poczuł do 

Od Administracji. 

„Slowa“ 

a 
jol 

a 

e Abonentów o łaskawe 

prenumerat, tudzież 
ty na LISTOPAD Jai

 

  

Biuro Techniczno - Hundlowe 

J. KRUŽOEEK i A. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560, 
Adres tel. — <KRUŻANT Wilno» 

poleca po cenach iabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane. > 

  

Perlmuttera Ultramaryna 
est bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny, 

wapna i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotymi medalami. 

о® о 

Niejti Kiuomatogai | 
Nr 269 (1279 

Dziś będzie wyświetlany film: 

„HRABIANKA POPYCHADŁO* 
W roli some Mary Piekford. 

Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. —Ostatni seans o godz. 

S-aktowa 
tragikomedja. 

10 

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 gu. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej i w inne dnie o godz. 5-tej. 

  

  

2 Biuro Oddziału Wileńskiego Towarzystwa Ubezpieczeń 3 
e 66 TELEF. 813. zostało przeniesione do dawnego lokalu 

3„WESTA Biskupia Nr. I2, plac Katedralny. H 
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PINOTELCNIANAENI ANIE REKLAMOWE 

Spółdzielni Rolnej Kresowego 
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Rolnicy! 
którzy mają na sprzedaż 

kartoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

ul. Zawałna Nr 1, tel. 1—47. 

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmonii. 

0GŁOSZENIE. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie podaje 

do wiadomości, iż w dn. 25 listopada 1926 r. o godz. 
12-ej w lakalu Dyrekcji Lasów (W. Pohulanka 24) 

odbędzie się przetarg ustny i za pomocą ofert pi- 

semnych na eksploatację terenów karpinowych w 
nadleśnictwach; Wileńskiem, Ławaryskiem, Uszańskiem, 

  

  

Zw. Ziemian 

NA RATY! Stolpeckiem,  Koniawskiem, Trabskiem, Trockiem, 
Hart! Detal! Międzyrzeckiem, Mostowskiem, Smorgońskiem, Rud- 
NAJTAŃSZE nickiem, oraz przetarg ustny i za pomocą ofert pi- 
ZRÓDŁO! 

Odbiornik “PE aaa skŁaDo 

šiais NKL, 

Ratelin Hebdy 
Czopki hemoroidalne 
znane ze swej skutecz- 
ności z czasów przed: 

wojennych, 

я 

  

    

stosowany przy anemįi, 

$ 

$   Wszędzie do nabyca, 
  

niego głęboką odrazę i wzgardę jak 
każdy z nas to samo poczuje do 
osobnika, który pozwoli sobie bez- 
karnie pluć w twarz, 

Są niestety w naszem społeczeń- 
stwie tak naiwni ludzie, którzy wierzą 
w ideowość «białoruskich» działaczy, 

Nie, Panowie, porziićcie te złudze« 
nia. Wszyscy ci działacze są płatny: 
mi bolszewikami, ajentami działający- 
mi za pieniądze i na rzecz bolsze- 
wików. 
« W Mińsku w 1917 roku za cza- 
sów Kiereńskiego pewnego rażu z 
inicjatywy, o ile się nie mylę, pana 
Romana Mirkuchy, był urządzony 
wiec białoruski, który otworzył pan 
Pietrusewicz i rozpoczął przemówienie 
w języku białoruskim, wtem pan Ro: 
gula, którego miałem przyjemność, 
czy też nieprzyjemność znać na ów» 
czas, żołnierz rosyjski i zdeklarowany 

bolszewik wrzasnął na całą salęzgq«Do* 
łoj prowokatora, procz z biełaruskim 
jazykom, zdieś niet nikakoj Biełarusi, 
my wsie stoim pod jedinym  fłagom 
rosijskoj socjalnoj rewolucji». Oro w 
tem swoim przemówieniu pan Rogu- 
la wykazał całą swoją białoruską ideo- 
logję, i proszę mi wierzyć, że i resz- 
ta białoruskich działaczy pochodzą z 
tych samych pieniędzy. 5 

Nie panowie Rogule i jemu po- 
dobni, nie myślcie, że wszyscy są 
tacy-nalwni i uwierzą, że wam cho- 
dzi o jakąś tam Bisłoruś, jak wy, tak 
i my gobrze wiemy wszyscy, że żad- 
nej Białorusi nigdy nie było, niema 
i nie będzie, może być tu albo  Poi- 
ska, albe jak się wam marzy Rosja. 

Nie przeczę, że w obecnej chwili 
wasze Szanse Są lepsze, bo po wa- 
szej stronie są-i bolszewickie pie- 
niądze i niedołęstwo naszych władz 

Maść Hebdy 
od świerzby dla ludzi. 

jako niezawodne środki. 

Chemicz, Farm. Laboratorjum 

semnych na sprzedaż działek etatowych, według 
obliczenia powierzchniowego, poszczególnych drzew 

Wilno, na pniu i materjałów drzewnych w stanie wyrobio- 

Lee) nym w nadleśnictwach: Jeziorskiem, Mostowskiem, 
el. Nr . 

Braslawskiem, Duniłowickiem, Druskienickiem, Bak- 

sztańskiem, Koniawskiem,: Trabskiem, Olkienickiem, 

Osźmiańskiem i innych. 

Wykaz jednostek licytacyjaych, warunki przetare 
gowe, szematy umów i ofert są do przejrzenia w 

godzinach urzędowych w D. L.P, w Wilnie, po 
kój Nr. 7. ` \ MB
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T-wo E. Hebda i S-ka 
WARSZAWA. Żądać w aptekach i składach aptecznych. 

  

Buro przyjmuje   
Magistra 

ś A. Bukowskiege. Ž 
nerwowym wyczerpaniu i w stanie upadku 
ogólnego odżywiania. 2 

Thć Purgativ podług Chambarda 
^ Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe @а organizmu, łagodnie i szybko 

działające, stosowane dla osób dorosłych oraz dzieci. 

Spredaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

UWACA: Wszystkie wyroby naszego laboratoijum są 
zaopatrzone w czerwony 
ski* i markę ochronną trójkąt ze statywem. 

W. Z. P. Wilno 3 lil 1926 r. Nr 10. Reg, Min. Zdr, Pub, Nr. 228, 

(KATES TK OT TRZ ZE WOTTE ZZOZ WOREK POSZYT ZA PRZEORANE 1. Dąrowskiego 10 4 

Magistra 
A, Bukowskiego. 

  

podpis „A. Bukow- 

i 

  

bezpieczeństwa, które w _ obecnej 
chwili doszło do zenitu z chwilą ule* 
galizowania hurtkėw.. Dawniej bez* 
karne i jawne rozsadzanie Państwa 
Polskiego było waszym przywilejem, 
gdyż chowaliście się pod płaszczy” 
kiem źle zrozumianej nietykalności 
poselskiej, wasi zaś ajenci (bez man- 
datu poselskiego) musieli sekretnie 
nąsadzać komunistyczne jaczejki i 
często gęsto gdy się nóżka podwi- 
nęła to siadali za kratą, dzisiaj zaś 
całe to plugawstwo, dzięki naiwności 
naszych władz, które dały się wypro- 
wadzić w pole, wylazło na wierzch 
pod mianem hurtków, nie zaś jak 
dawniej jaczejek komunistycznych. 
Dzisiaj panowie hurtkowicze, idąc za 
przykładem swoich prowodyrów, nie- 
tykalnych posłów z całą bezczelnością 
trąbią na prawo i nalewo, że Polska 
już ostatnich dni swoich dożywa, że 

DOKTÓR 

w. Źdr. Nr. 31, 

W: Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Wilnie 

0 I LE KI I A KA TAA JG MO CA RAEJ R ZE AAAA WA IWA ORW GOW WRA EORA IKA ZEWA OKO | 

Uwadze stowarzyszeń i instytucyj 
społecznych! 

Zatwierdzone przez Ministerstwo Spr. Wewnętrzn. 

BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grabowskiego w Wilnie 

ul. Garbarska 1. Telefon 82. 
Podaje do wiadomości Pp. urządzających odczyty, przedstawie- 
nła, koncerty, zabawy i wszelkie imprezy urządzane na cele 
oświatowe, kulturalne, filantropijne i t. p., że 

na siebie całkowitą organizację kampanji reklamowej 
NA WARUNKACH SPECJALNIE ULGOWYCH. : 

1а 1 1 Н TA Е 1 Н 1 Н 1 Я 18 , 1 1 1 1О 1 Я Я Я 13 3 UA E EA Е ATA 

DIETA IST A AR DKK 
Ź'AD AG CEE TYLKO! 

Hlicerophosphate czysty i z żelazem 

gubioną . książ. 
wojskową, wy» 

— “4апа przez P.KU. 
Lida na imię Lisow- 
skiego Piotra, za- 

mieszk. we wsi Paszi, 

D, ZELDOWIGZ 
chor.WENERYCZ 
NE, MOCZOPŁC. 

  

  

gm. Zabłocie. Ww. 
od 1d, od 5-8 = Digg: M Tie aaa 

DOKTÓR i 
t ANNA Lleldowiezowa | Pr niania do 

KOBIECE, WENE- rocznego dziecka, 
RYCZNE i chor. posład. jęz. rosyjski. 
DRÓG MOCZ, Zwr. się do Biura 

prz. 12—5 Ogłoszeń S. Jutana, 
"oje Niemiecka 4. Ši ———— 

okój do wynajęcia, 
frontowe osobne 
wejście, dla Sa” 

motnego. Ludwisarska 
8 m. 3, od 4 do Gej. 

Aknszerka 

do 19. Mickiewicza 

    

46 m. 6 
WZP. Nr 63 lANINO lub 

fortepian chcę 
OBIADY I kupić. Pośredni- 

kom wynagrodzenie, 
ul. Szpitalna 7, m. 4 
(w pobliżu Zawalnej): 

domowe zdrowe 
i solidne wznowio- 

  
ne od 15 b. m. 
Miciewioza5n.10 | ————— 

e. | RR 
<Rónisza» gabine" 

= ae |= prawie no- 
owane Z wy krzyżo okazyj* 

wszelkiemi wy: nie do aoi 
godami do wynajęcia, |nf.+ Biuro Ogł, Karlin* 

Niemiecka 32, 

  D——————— 

już świta im jutrzenka «lepszego bol: 
szewickiego jutra», Hasłem ich jest 
„Precz z Polską niech żyje niepodziel- 
na sowiecka Białoruś” i dzisiaj żaden 
hurtkowicz z tem się nie kryje, a wy» 
powiada to? głośno każdemu kto ma 
uszy do słuchania i rozmyślnie ich 
nie zatyka. 

Hurtki rosną jak grzyby po desz- 
czu z godziny na godzinę, według 
słów samych hurtkowiczów nie upły: 
nie-i miesiąca, a nie będzie ani jed- 
nej najmniejszej wioseczki, gdzieby 
hurtka nie było. A wtedy nastąpi 
dzień rozpłaty i noga polska stąd ży- 
wa nie wyjdzie. 

Takie jest zdanie panów  hurtko- 
wiczėw į„Ouobue tandem. Catilina 
abutere patientiam nostram”. 

Czy nie czas już o tem pomyśleć. 
M. Lup. 

  

Wsdawca Btanizsaw Mackiewicz — Kedaktor wiz Czszny Karsowzki Odpowiedzialny za ogłoszenia. Zenon Ławiński Drucarnia , Wydawaiciwo Wilessziz" Kwasnzelną 23 

  

  

  

  

„A  


