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Brzykte nieporozumienie 
Jednym z najistotniejszych po- 

wodów, dla których rząd litewski 

parł do zawarcia traktatu O nie- 

agresji, bez którego istnienia nie 

zgodziłyby się Sowiety na zawar- 

cie traktatu handlowego, jest chęć 

zdobycia oparcia finansowego dla 

Litwy. 
Pod względem finansowym, jak 

to pisaliśmy niejednokrotnie, szcze- 

gólniej wskutek ostatniego nieuro- 

dzaju, jest Litwa w położeniu bar- 

dzo ciężkiem. 

Rząd litewski, chcąc ratować 

egzystencję państwa, w ciągu ostat- 

niego półrocza w tempie wprost 

gorączkowem poszukiwał pieniędzy 

zagranicą. Wysiłki jego były jednak 

bezskuteczne, gdyż obcy kapitaliści 

mieli poważne obawy o swe pie- 

niądze wobec awanturniczej zagra- 

nicznej polityki Litwy. Gdy więc 

zawiodły nadzieje na pomoc za- 

granicy, pozostał dla dyplomatów 

litewskich jedyny cień ratunku w 

dogodnym traktacie handlowym z 

Rosją, do którego dojść było można 

za cenę uprzedniego podpisania 
traktatu O nieagresji. Litwa traktat 

ten podpisała, rozbijajając tem Sa- 

mem solidarność państw bałtyckich 
i utrudniając sobie stosunki z nie- 

mi. Uczyniła to wszystko w tej na- 

„  dziei, że przywiezie z Moskwy zło- 

Mie runo, które przynajmniej na 

pewien czas usunie wszelkie troski 

- finansowe. Dziś wiemy, że i te na- 

dzieje okazały się płonne. 
Z tajemnic handlowych roko- 

wań w Moskwie przenikło do wia- 
domości publicznej, że jednem z 

głównych żądań litewskich wobec 
Sowietów bylo domaganie się 

otrzymania olbrzymich koncesyj 
leśnych, obejmujących przestrzeń 

100 tys. ha. Nie ulega wątpliwości, 

że eksport drzewa mógłby dać ol- 

brzymie dochody państwu litew- 

skiemu, tem większe, im mniej g0- 

tówki musiałoby ono zapłacić za 

samą koncesję. 

Pozostanie zapewne na wieki 
tajemnicą, jakie obietnice w tej 

kwestji składał rząd sowiecki Lit- 

winom przed podpisaniem trakta- 
tu o nieagresji. Kiedy traktat ten 

został ratyfikowany z obu stron, 

dyplomaci bolszewiccy, nie cofając 

swej zasadniczej zgody na konce- 
sję, zażądali: 1) zapłacenia ze strony 
Litwy gotówką za pewną część la- 

su, 2) stworzenia wspólnego kon- 

sorcjum leśnego, do którego Ro- 

sja jako kapitał wniosłaby lasy, a 

Litwa pieniądze, pod tym jednak 

warunkiem, że pieniądze te nie mo- 

gą pochodzić ze źródeł angielskich. 

Powstało więc pewne nieporo- 

zumienie. Litwa sądziła, że zawie- 

rając traktat handlowy, otrzyma ka- 

pitały dzięki eksploatacji terenów 

leśnych w Rosji, a tymczasem... od 

Litwy właśnie zażądała kapitałów 

Rosja. Litwa wpadła więc w po- 
trzask i to tem bolešniejszy, že 

poważne handlowe konsorcjum a- 

merykańskie, badające możliwości 

ulokowania swych kapitałów na 

Litwie, wygofało się dopiero po 

podpisaniu traktatu z dn. 28 wrześ- 
nia. 

Jeszcze raz podkreślamy, że nie 

wierzymy w to, aby obecny rząd 

litewski zerwał rokowania handlo- 

we z Sowietami. Stanie się odwrot- 

nie, dyplomaci litewscy podpiszą 

jakąś umowę, byle tylko ratować 

nadal swój „honor* i bronić swe- 

go autorytetu przed sejmem i kra- 

jem. Traktat handlowy stanie się 

więc faktem, złudzeniem pozosta- 
nie natomiast realna strona trak- 
tatu, to jest zyski i dochody. 

Rzecz tę przewidział w całej 
rozciągłości były prezydent Litwy 

Stulgiński i przemawiając w sejmie 

kowieńskim przeciw ratyfikacji trak- 

tatu o nieagresji, ošwiadczyl, że 

jest on bez wartości, nie daje bo- 

wiem Litwie ani żadnej pomocy w 

ewentualnej walce z Polską, ani 

zysków materjalnych w oparciu o 

Rosję. 
Słowa jego minęły jednak bez 

echa. Nic to dziwnego, bo minęły 

bez wrażenia również i te ostrze 

żenia, które dawali dyplomatom 

litewskim politycy łotewscy. Jeden 

z nich, p. E. Laaman, w organie 

Partji Pracy pisał bezpośrednio po 

zawarciu traktatu: „gdyby Warsza- 

wa była upadła (w 1920 r.,—przyp. 

aut), to nietylko Wilno, ale i 

Kowno pozostałoby w rękach so- 

wieckich. W walkach pod Warsza- 
wą była uratowana niepodległość 

Litwy“. 
Tej prawdy politycznej dyplo- 

maci kowieńscy jeszcze nie pojęli. 

Z Polską są dotychczas w stanie 

wojny. Solidarność państw Bałtyc= 

kich rozbili. Przyszłość swą zdają 

się budować na protektoracie Rosji. 

m. p. 

Wiadomości palifyczie. 
el. od wł. kor. z Warszawy). 

Prezes Rady Ministrów, marsz. 
Piłsudski ustalił, że interpelacje 
posłów i senatorów, wniesione 
podczas uprzedniej sesji, należy u- 
ważać za niebyłe. 

© 
Dziś o godz. 5 ppłd. odbędzie 

się posiedzenie komitetu politycz 
nego Rady Min. Porządek dzien- 
15 przewiduje akcję przeciwdrožyž- 
nianą rządu i sprawę stoczni gdań- 

skiej. 3 

W tutejszych kołach politycz- 
nycli rozeszła się wiadomość, ja- 
koby minister sprawiedliwości, p. 
Meysztowicz, miał ustąpić ze swe- 
go stanowiska i pracować na rzecz 
str. zachowawczego wraz z J. Ra- 
dziwiłem. 

Jako kandydata na stanowisko 
Ministra Sprawiedliwości, wymie- 

„niają p. Al. Lednickiego. 
Wiadomość powyższa do tej 

pory nie znalazła potwierdzenia w 
kołach miarodajnych. 

Najbliższe posiedzenie komitetu 
ekonomicznego Rady Ministrów 
odbędzie się dziś w sobotę o godz. 
5-tej po poł. Na posiedzeniu tem 
ma być między innemi omawiana 
sytuacja drożyźniana w kraju oraz 
sprawy związane z rozwojem portu 
i miasta Gdyni. Ponadto komitet 
zajmie się sprawozdaniem komisji 
międzyministerjalnej, która zbadała 
przemysł cukrowniczy. 

Komisja do spraw reorganizacji 
ustroju samorządowego, pracująca 
pod kierownictwem p. min. Sławoj- 
Składkowskiego, ma być w naj- 
bliższych dniach zlikwidowana. 

© 
W nadchodzącą niedzielę od- 

będzie się w Politechnice Warszaw- 
skiej uroczyste wręczenie p. Pre- 
zydentowi Rzpltej dyplomu hono- 
rowego d-ra chemii. 

© 
Dowiaduję się, iż p. J. Radzi. 

wiłł nie ma zamiaru poświęcić się 
służbie dyplomatycznej i pozostaje 
w kraju. 

Ma się on zająć wyłącznie spra- 
wami stronnictwa zachowawczego. 

— 

Nowy projekt sojuszu 
niemiecko-[rancuskiego. 

„ BERLIN. 19.X1. (Pat). Znany wśród nadteńskich przemysłowców 
politykoman Arnold Rehberg, występując na łamach prasy paryskiej i 
berlińskiej z coraz nowemi programami sojuszu niemiecko-francuskie- 
go, zamieszcza w „Boersen-Zeitung am Mittag* nowy sensacyjny po- 
mysł porozumienia. 

‚ — М ту&! tego projektu Francja i Niemcy po zagwarantowaniu so: 
bie wzajemnej nietykalności granic przed wszelką napaścią z czyjejkol- 
wiek strony, powołałyby do życia wspólny francusko - niemiecki sztab 
generalny, złożony z francuskich i niemieckich generałów. Wspólny ten 
sztab wykonywałby władzę zwierzchnią zarówno nad francuską jak i nad 
niemiecką armią. В 

Sztab generalny wypracowałby wspólny plan obrony granic fran- 
cuskich i niemieckich Oraz sprawowałby nadzór nad armjami obu 
państw. Stosunek sił zbrojnych Francji do Niemiec ustalonoby według 
stosunku 5 do 3. Belgja miałaby również przystąpić do tego wojskowe- 
go sojuszu. 

: Rehberg zapewnia, 1% tym razem z uwagi na zakusy bolszewickie 
skierowane przeciwko Francji, wspólny front militarny Berlina -z Pary- 
żem jest nieodzowny. Autor miał podobno omówić swój plan z fran- 
cuskimi mężami stanu oraz z przedstawicielami wojskowości. 

Plan reorganizacji kontroli wojskowej. 
BERLIN. 19.X1. (Pat). Do „Lokal Anzeiger* donoszą z Paryża, że 

plan reorganizacji kontroli wojskowej został już opracowany przez. Radę 
Ambasadorów i przekazany Lidze Narodów do zaopinjowania. ; 

     

Nowe partje w Sejmie Gdańskim. 
GDAŃSK, 19-XI. (Pat). Wczoraj utworzyła się na terenie Sejmu tutejszego 

nowa grupa poselska złożona z 8-miu posłów, mianowicie z 5-ciu posłów urzędni- 
ków, którzy niedawno wystąpili z partji liberalnej, oraz 3-ch posłów niemieckich 
socjalistów. Celem połączenia się wzmiankowanych posłów w jedną grupę było 
uzyskanie prawa frakcji. Jednocześnie wedle obiegających pogłosek ma być utwo- 
rzona druga grupa poselska, złożona z posłów dzikich, obejmująca między innymi 
S-ciu posłów polskich. Grura ta składałaby się z 10-ciu członków, wobec czego 
uzyskałaby również prawa frakcji. 

Wzrost naszej floty handlowej. 
WARSZAWA, 19-XI. (Pat). Żegluga Wisła-Bałtyk w ostatnich dniach nabyła 

na własność znaczniejszy tonąż w celu eksportu węgla z Tczewa bezpośrednio za- 
granicę przez Schiewenhort. Nabyto 6 holowników i 4 barki, co umożliwi eksport 
30—40.000 tonn własnym taborem, W związku z tem postanowiono pogłębić Wisłę 
przy ujściu narazie do 5-ciu metrów, 

    

_ Votum zaufania dla Poincarego. 
PARYŻ. 

pracy, Poincare uzyskał dwukrotnie votum zaufania; pierwszym razem 
405-u głosami przeciwko 150-u, drugim—350-u głosami przeciwko 300. 

Jeszcze nie czas. 
PARYŻ. XI. (Pat). „Matin*, oddając hołd dobrej woli min. Strese- 

manna, pisze, że Francja i Anglja, opierając się na ścisłych sprawozda- 
niach i dokumentach, są zdania, że pewne uchybienia Rzeszy są jeszcze 
zbyt oczywiste, aby można było już obecnie przystąpić do rozważania 
bliskiej likwidacji całokształtu sprawy rozbrojenia. 

Według tego dziennika, konferencja ambasadorów poweźmie sta- 
nowczą decyzję dopiero po powrocie do Paryża gen. Walscha, którego 
misja w Niemczech nie będzie zakończona przed otwarciem grudniowej 
sesji Rady Ligi Narodów. 

  

Ćwiczenia mobilizacyjne w Turcji. 
LONDYN. 19.XI. (Pat). Z Konstantynopola donoszą, że minister 

wojny wydał rozkaz, aby roczniki w wieku od 20 do 45-ciu lat były w 
pogotowiu do ćwiczeń mobilizacyjnych. 

Data ćwiczeń jest trzymana w tajemnicy. 

Wszystko dla zabezpieczenia pokoju. 
ANGORA. 19.X1. (Pat). Minister spraw zagranicznych Tewfik- 

Ruchdi-Bey powrócił do stolicy, powitany na dworcu przez prezesa rady 
ministrów, ministrów i licznych posłów. 

AS Jak stwierdza urzędowy komunikat z okazji spotkania w Odessie, 
ministrowie spraw zagranicznych Turcji i Rosji stwierdzili raz jeszcze 
słuszność swych stanowisk, mających na celu kontynuowanie wysiłków 
dla zabezpieczenia pokoju. 

      
. . й * . 5 . W pierwszą rocznicę śmierci Zeromskiego. 

WARSZAWA, 19. XI. (Pat.) Ogłoszona została następująca odezwa: 
Dzisiaj mija rok od dnia, w którym odszedł Stefen Z woski przepaśniy: szy życie miłością tej ziemi i walką o powszechną wolność. Dobierał najczy- 

stszych słów naszej drogiej mowy, aby przekazać wiecznej wdzięczności i du- 
mie szczęśliwych pokoleń bezimienną świętość i męczeństwo. Chodził do naj- 
ciemaiejszych otchłani życia, aby z nich wynieść światło wzniosłości. W War- 
szawie, której stołeczność rozszerzył, bo uczył i wysławiał jej cierpienie 
i niepodległość, jest jego pośmiertny dom. Do niego iść będą zawsze myśli 
po radę, serca po miłość. Prosimy naród polski, bogaty i ubogi, itych, za któ- 
rych walczył, i tych, których wzruszał, aby wzniósł Stefanowi Żeromskiemu 
RS świadczący jego cieniom o naszej niewypłaconej mu za życia wdzię- 
czności. 

Pod odezwą około 80-ciu podpisów najwybitniejszych polskich literat 
artystów. W sobotę 20 b. m. jako w pierwszą znaną Sakora Šš. Stefana i, 

Żeromskiego o godz. 12 w poł. zbiorą się na jego grobi je iu 
le wielkiego pisarza dla oddania kółdu iezo 6 * mes Lvielbieie 
           

Górnicy angielscy wysyłają delegata 
do Rosji. 

LONDYN. 19.X1. (Pat). Na żądanie delegatów górniczych, komitet 
wykonawczy związku „górników odbył dziś popołudniu zebranie celem 

aa zaleceń, jakie mają być przedstawione konferencji de- 

Na zebraniu komitetu postanowiono przyjąć zaproszenie kongresu rosyjskich związków zawodowych i wybrano Cook'a jako zakady la górników angielskich, który ma się udać w grudniu do Rosji. 

  

19.XI. (Pat). W trakcie dyskusji nad budżetem M-stwa 

KAKA 
Sejm i Rząd. 

Budżet ministerstwa spraw 
zagranicznych w sejmowej 

kom. budżetowej. 
WARSZAWA, 19/XI. (Pat.) Sej- 

mowa komisja budżetowa na dzi- 
siejszem posiedzeniu rozpatrywała 
budżet M-stwa Spraw Zagranicznych. 
Referował pos. Dąbski (Str. Chłop.). 

Dłuższą dyskusję wywołał wnio- 
sek posła Harusewicza (ZLN) o 
skreślenie z pozycji wydatków prze- 
znaczonych na fundusz dyspozycyj- 
ny sumy 3-ch miljonów złotych. W 
wyniku głosowania wniosek ten 
upadł. Z pośród wniosków zglo- 
szonych w toku rozprawy przyjęto 
wniosek o skreślenie 370 tys. zł. prze- 
znaczonych na drukarnię oraz wnio- 
sek o zmniejszenie o 100 tys.zł. po- 
zycji rezerw na utrzymanie  dele- 
gacji do mieszanej komisji reewa- 
kuacyjnej specjalnej. 

Preliminarz budżetowy M-stwa 
Spraw Zagran. z temi zmianami 
przyjęto w 2-giem czytaniu. W koń- 
cu posiedzenia przybył p. vice-pre- 
mjer Bartel, który informował się 
o przebiegu prac. 

Następne posiedzenie + komisji 
wyznaczono na jutro godzina 10-ta 
min. 30. Na porządku dziennym 
znajduje się budżet M-stwa Rolnic- 
twa i Dóbr Państwowych. We wto- 
rek przyszłego tygodnia komisja 
zajmie się budżetem M-stwa Spraw 
Wewnętrznych, w czwartek zaś bud- 
żetem M-stwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. 

Zwołanie komisji konstytu- 
> cyinej. 
WARSZAWA, 19-X1. (Pat.) Prze- 

wodniczący komisji konstytucyjnej 
pos. dr. Polakiewicz zwołał komi- 
sjętna dzień 24 b. m. Na porządku 
dziennym sprawa interpretacji art. 
44 Konstytucji. Oprócz tego prze- 
wodniczący zwrócił się do dwóch 
profesorów— Leopolda Jaworskiego 
z Krakowa i Cybichowskiego z War- 
szawy—z prośbą o wyrażenie opinii 
w sprawie art. 44 Konstytucji. 

O zmianę ustawy anty-al- 
koholowej. 

WARSZAWA, 19-XI. (Pat.) Dziś 
o godz. 9-tej wieczorem zakończo- 
no w M-stwie Skarbu całodzienną 
konferencję jaka się odbyła pod 
przewodnictwem vice-minista Skar- 
bu d-ra Góry w sprawie noweli- 
zacji ustawy anty-alkoholowej i wy- 
konania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej w sprawie rewizji 
koncesji na sprzedaż wyrobów mo- 
nopolowych. 

Z całej Polski. 

Na cześć delegata bułgar- 
skiego. 

W ub. środę zarząd towarzystwa 
bułgarsko - polskiego urządził w sa- 
lonach hotelu Europejskiego przy= 
jęcie towarzyskie z racji pobytu w 
Warszawie delegata rządu bułgar- 
skiego na uroczystości Szopenow- 
skie, prof. Dymitra. Szyszmanowa. 

Wobec nieobecności prezesa 
t-wa witał gościa bułgarskiego na- 
czelnik wydziału prasowego M.S.Z. 
p. Grabowski. 

Sprawa kapitana - lotnika 
Pawlikowskiego. 

W dn. 18 — 19 b. m. warszaw- 
ski okręgowy sąd wojskowy pod 
przewodnictwem pułk. Armińskie- 
$0 rozpatrywał sprawę kapitana - 
pilota Pawlikowskiego, który w dn. 
30 czerwca zastrzelił w Warszawie 
szofera teksówki Stróżyka. 

Sąd uwzględniając fakt, że o- 
skarżony popełnił czyn swój pod 
wpływem silnego wzruszenia, 5Ка- 
zał kpt. Pawlikowskiego na 3 
lata więzienia zastępującego dom 
poprawy, wydalenie z wojska 
oraz pozbawienia prawa do or- 
deru „Virtuti Militari“ i Legii 
Honorowej, zaliczając jednocześ- 
nie na poczet kary areszt pre- 
węncyjny od dnia aresztowania. 

   

  

DU??    
Wileńskie T-wo 

HapaL Zastawowe 
mbard) BISKUPIA 12 

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

ubrań, fortepianów i towarów. 
2183-1 

Z ZAGRANICY. 
Konferencja kolejowa pol- 

sko-niemiecka. 

Dn. 26 b. m. odbędzie się we 
Wrocławiu konferencja kolejowa 
polsko-niemiecka z udziałem przed- 
stawicieli zarządu kolejowego cze” 
chosłowackiego. 

Na konferencji tej rozważana 
będzie sprawa nielegalnego używa- 
nia przez Czechosłowację wagonów 
górnośląskich, idących tranzytem 
przez Górny Śląsk do zachodnich 
portów Niemiec. 

Jedna konferencja w tej spra- 
wie odbyła się już przed 17 
tygodniami w Pradze czeskiej. 

Ze strony Polski w konferen- 
cjj wezmą udział przedstawiciele 
M-stwa Komunikacji z dyrektorem 
Gronowskim na czele i przedstawi- 
ciele zainteresowanych dyrekcyj ko- 
lejowych oraz naczelnego komite- 
tu wagonowego w Bytomiu. 

Odczyty polskich prawników, w ` 

  

Bukareszcie. 
BUKARESZT.  19.IX.  (Pat.), 

Prof. Komarnicki wygłosił tu 
wczoraj odczyt o zasadach polskie- 
go prawa publicznego, a prof. Hi- 
larowicz o organizacji administra- 
cji w Polsce. : p 

Wieczorem minister spraw we- 
wnętrznych wydał na cześć praw* 
ników polskich bankiet, 

Stahlhelm przygotowuje się do 
manifestacji. ` 

BERLIN. 19.XI. (Pat.). Welt ат 
Abend donosi, že Stahlhelm przy 
udziale pokrewnych  organizacyj 
prawicowych planuje urządzenie w 
dniu 1-go marca 1927 roku 0!- 
brzymiej manifestacji na ulicach 
Berlina. 

Odbyć się ma przed pałacem 
prezydenta Rzeszy defilada 120,000 
zorganizowanych członków tych 
stowarzyszeń. 

Już obecnie czyni Stahlhelm 
przygotowania mobilizacyjne zwią” 
zane z tą. uroczystością. 

Krzyżacka uroczystość. 

BERLIN. 19.X1. (Pat.). „Lokal 
Anzeiger* donosi z Królewca, że z 
inicjatywy niemieckiego Ostbundu 
zwrócił się burmistrz Królewca do 
prez. Hindenburga z propozycją u- 
rządzenia w roku 1930, jako w 
100-letnią rocznicę przybycia zako- 
nu Krzyżaków do Prus i zbudowa- 
nia pierwszej twierdzy krzyżackiej 
w Toruniu, uroczystego obchodu 
pod hasłem 1000-lecia istnienia 
Marchji wschodniej. 

Na própozycję tę prezydent 
Hindenburg zgodził się. 

Obchód' odbędzie się równo” 
cześnie w Królewcu i Malborgu. 

Shaw zrzekł się nagrody Nobla. 

Bernard Shaw wystosował do 
Królewskiej Akademii Swedzkiej 
pismo, w którem dziękuje za przy” 
znanie mu nagrody Nobla za rok 
1925, lecz oświadcza, że po glęb- 
szej rozwadze postanowił nie przy* | 
jąć przypadających mu pieniędzy, 
gdyż czytelnicy jego i słuchacze 
dostarczają mu środków więcej niż 
wystarczających na jego potrzeby. 
Renoma jego — twierdzi — jest 
tak rozpowszechniona, że szkodzi 
jego zdrowiu duchowemu. 

  

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, skórne 
i moczopłciowe. Elektroterapia. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 
166, Tatarskieį, od g. 9—2 i 5—7. 

W. Z. P. 43,
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Wilnianie w Radzie Prawniczej. 
Pierwsze nominacje członków 

Rady Prawniczej uderzyły nas nie- 
przyjemnie b. nieliczną reprezenta- 
cją Wileńszczyzny, ograniczonej je- 
dynie do osoby wybitnego prawni- 
ka tutejszego, prof. Zygmunta Jun- 
dziłła. Przed kilku dniami dekretem 
Prezydenta Rzeczypospolitej powo- 
łani zostali dodatkowo: prezes Sądu 
Apelac. p. Restytut Sumorok, prof. 
Kazim. Petrusewicz i prof. Waś- 
kowski. Na referentów Rady powo- 
łani zostali mec. Stan. Bagiński i 
mec. Leon Sumorok. 

Zadaniem nowomianowanych 
członków Rady Prawniczej będzie 
nie praca w Warszawie, lecz prze- 
dewszystkiem na miejscu, polegają- 
ca na przygotowaniu ustaw, doty- 
czących naszego kraju, a w szcze- 
gólności nowelizacja obowiązują- 
cych dotąd ustaw cywilnych, ząwar- 
tych w swej przeważającej części 
w IX i X tomie Zbioru Praw. 

Pierwsze posiedzenie poświęco- 
ne tym sprawom już się odbyło. 

Dokonano na niem podziału 
pracy. Głównym referentem usta- 
wy, nowelizującej tom X-ty został 
wybitny uczony, prof. Waśkowski, 
uchodzący za jednego z najlepszych 
znawców prawodawstwa cywilnego 
naszych Ziem. 

* * 
* 

W ten sposób zapełniona zo- 
staje dotkliwa luka, jaką grzeszyła 
Rada Prawnicza, jeśli wziąć pod 
uwagę różność ustawodawstwa cy- 
wilnego Ziem Wschodnich i Kon- 
gresówki oraz daleko idącą odręb- 
ność stosunków na naszych zie- 
miach, to znaczenie tych nomina- 
cyj wystąpi w całej pełni. 

Przystosowanie dawnego usta- 
wodawstwa rosyjskiego do nowych 
warunków i usunięcie chaosu w 
w naszych stosunkach prawnych, 
stanowi tylko jedną część zadań 
prawników wileńskich. 

Rada Prawnicza, której zada- 
niem jest opinjowanie rządowych 
projektów ustaw i innych aktów 
prawodawczych o odrębnych sto- 
sunkach, jakieby historja wytwo- 
rzyła w poszczególnych częściach 
Rzeczypospolitej. 3 

Opieranie ustawodawstwa pol- 
skiego na szablonach, nie licują- 
cych zupełnie z  szczególnemi 
warunkami naszych dzielnic, jak to 
niemal zawsze miało miejsce dotąd, 
jest partacką, powierzchowną, a 
więc w konsekwencji szkodliwą ro- 
botą. Zgodność z duchem obowią- 
zującego prawodawstwa i z poję- 
ciami prawnemi szerokich mas lud- 
ności jest niezbędnym warunkiem, 
aby ustawy te były w całej rozcią- 
głości wykonalne i aby były przez 
ludność szanowane. 

Całe nasze ustawodawstwo od- 
znacza się ogromną drobiazgowo- 
ścią, kazuistyką. Nadanie mu cha- 
rakteru b. ogólnego, elastycznego, 
pozwalającego na uwzględnienie 
potrzeb lokalnych w rozporządze- 
niach wykonawczych, wreszcie о- 
siągnięcie tego samego celu przez 
danie większej swobody działania 
ich wykonawcom—administracji, w 
ogromnym stopniu pozwoli na 
zbliżenie norm prawnych z tem, 
dla czego one istnieją t. j. z kon- 
kretnem życiem. "Oto w kilku sło- 
wach postulaty, których rzeczni- 
kiem chcielibyśmy widzieć w oso- 
bach nowomianowanych członków 
Rady Prawniczej. я 

. #, 

  

Wśród pism. 
„Myśl Narodowa' w artykule ]. Е. 

Skiwskiego występuje z krytyką książki 
J. N. Millera o uniwersalizmie „Zaraza 
w Grenadzie". 

   
    

STANISŁAW MATUSIAK. 

Wystawa modeli konkursowych 
na pomnik Mickiewicza w Wilnie, 

Pierwszą nagrodę przyznał sąd 
konkursowy projektowi (a właści- 
wie do najdrobniejszych szczegółów 
opracowanej minjaturze pomnika) 
rzeźbiarza p. Stanisława Szukal- 
skiego. 

Żeby stworzyć tego rodzaju pla- 
styczną koncepcję wielkiego czło- 
wieka — trzeba mieć albo genjalną 
intuicję, albo czytać w księgach 

Mickiewicza, jak we własnem sercu. 
Że nie intuicja, lecz właśnie wyra- 
finowane przemyślenie dzieła Mi- 
ckiewiczowskiego prowadziło rękę 
Szukalskiego—nie ulega, zdaje się, 
wątpliwości. Jest on bowiem typem 
współczesnego plastyka—intelektu- 
alisty, nie w tem starem, płytkiem, 
anegdotycznem pojęciu, nieobejmu- 
jącem wcale najważniejszej sprawy 
plastyki, t. j. formmy — lecz z tych, 
którzy przeszli przez długotrwałe 
ślęczenie mózgowe nad problemem 
kształtu, nad problemem konstruk- 

  

1 pdst Batyich 
8-a rocznica niepodległości 

Łotwy. 
RYGA, 19. XI. (Pat.) Wczoraj 

odbyło się posiedzenie sejmu z o- 
kazji 8-mej rocznicy proklamacji 
niepodległości Łotwy. W posiedze- 
niu tem uczestniczyli b. deputowa- 
ni rady narodowej — pierwszego 
zgromadzenia ustawodawczego z 
okresu 1918—20 roku. W południe 
odbyła się wielka parada wojsko- 
wa, wieczorem zaś galowy koncert 
w Operze w obecności Prezydenta 
Republiki. Uroczystości zakończyły 
się rautem wydanym przez Prezy- 
denta Republiki, na który było za- 
proszonych 800 osób. 

Podjęcie rokowań rumuń- 
sko-łotewskich. 

RYGA, 19. XI. (Pat.) Przybył 
tu poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomocny Rumunji w Warsza- 
wie p. Jacovaky, akredytowany 
również przy rządzie łotewskim. 
Minister podjął tu rokowania w 
sprawie zawarcia rumuńsko-łotew- 
skiego traktatu handlowego. 

Fiasco sowiecko-finlan- 
dzkich rokowań gwaran- 

cyjnych. 
HELSINGFORS. Według otrzy- 

manych informacyj rokowania mię- 
dzy Finlandją a ZSSR w sprawie 
zawarcia traktatu gwarancyjnego 
spotkały przeszkody nie do poko- 
nania. Sowiety odrzuciły propozy- 
cję Finlandji w sprawie arbitrażu. 
Rokowania wobec tego zostały od- 
roczone. 

Wznowienie sowieckich po- 
gawędek z Estonią. 

TALLIN. 16 b. m. rozpoczęły 
się ponownie rokowania z przed- 
stawicielami ZSSR w sprawie u- 
kładu o nienapadaniu. Poseł ZSSR 
Pietrowski poczynił nowe propo- 
zycje, które są przedmiotem roz- 
ważań delegacji estońskiej. Wspólne 
posiedzenie delegacji zostało wy- 
znaczone na 19 listopada. 

Į Litwy Rowieńskiej 
„Rytas* zapowiada na nie- 
dzielę antypolską demon- 

strację. 
KOWNO, (tel. wł.). „Rytas* po- 

daje na naczelnem miejscu grubemi 
czcionkami, iż „w związku z roz- 
szerzeniem w Litwie polonizacji i 
bolszewizącji w niedzielę 21 b. m. 
w Kownie odbędzie się mityng i 
demonstracja narodowo i państwo- 
wo usposobionej młodzieży stu- 
denckiej“. 

Narada u premjera w spra- 
wie rokowań z Sowietami. 

D. 15 bm. premier i min. spraw 
zagr. p. Sleżewiczius przyjął posła 
litewskiego w Moskwie p. Bałtru- 
szajtisa 1 przybyłych z nim człon- 
ków delegacji. 

Delegaci złóżyli p. premierowi 
szczegółowe sprawozdaaie z prze- 
biegu rokowań w Moskwie i wy- 
słuchali opinji premjera, który za- 
znaczył, iż rokowania wróżą po- 
wodzenie i będą nadal prowadzone. 

Narada u premjera trwała trzy 
godziny. 

Delegaci litewscy badają 
rynek leningrodzki. 

Do Leningrodu wyjechali człon- 
kowie litewskiej delegacji ekonomi- 
cznej dla prowadzenia rokowań w 
sprawie zawarcia litewsko-sowieck. 

  

  

umowy handlowej, Mordel i Mi- 
chelson. 

cji; z tych równocześnie, dla któ- 
rych proces mózgowy jest żarliwą 
podnietą do niezmęczonego reali- 
zowania wyników tego procesu. 
Nieskazitelna uczciwość studjów 
uczyniła zeń mistrza formy, która 
w zupełności mu podlega, ale którą 
on nigdy nie żongluje, której nigdy 
lekceważąco nie potraktuje, gdyż ona 
jest formą, a on rasowym rzeźbia- 
rzem, pokornym sługą Sztuki. 
Forma zaś jest dla rzeźbiarza świę- 
tością. Świadomość tego ma Szu- 
kalski we krwi i w mózgu. Dlatego 

dzieło jego to wiedza, mozół głę- 
boki i ciężki, a do cna uczciwy— wszystko to zaś razem w promie- 
niach wielkiego, raSsOWegO, euro- 
pejską kulturą nabranego talentu. 
Nabrał ten jego talent kulturę eu- 
ropejską, jak zdrowy owoc, Wszy- 
stko w niej zobaczył, niczego nie 
minął i wszystko zrozumieniem 
ogarnął. 

Może Szukalski dawno już: my- 
ślał o pomniku dla Mickiewicza ot 
tak poprostu dla siebie. Może od 
dawna już rosły mu w Oczach te 
formy, które nareszcie jął brać w 
garść i mocno ze sobą montować, 
może dopiero wieść o konkursie 
kazała mu wszystko inne na bok 

  

КОНЕ МВ 

Wojewoda Sląski p. Grażyński o 
ostatnich wyborach na G. Sląsku. 

„(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy). 

Ostatnie wybory komunaine na 
Górnym Śląsku zwróciły uwagę 
całej myślącej Polski na tę ziemię. 
Skorzystaliśmy z okazji pobytu w 
Warszawie p. Grażyńskiego, woje- 
wody śląskiego i zwróciliśmy się 
doń z prośbą o oświetlenie wybo- 
rów. P. wojewoda rozpoczął: 

— „Muszę stwierdzić, że pierwsze 
relacje, jakie się pojawiły w prasie 
polskiej o wyniku wyborów komu- 
nalnych na Górnym Śląsku, były 
zupełnie fantastyczne. Wynik wy= 
borów na korzyść Polski 57,3 proc. 
jest lepszy od wyników plebiscytu, 
gdzie otrzymaliśmy mniej więcej 
53,4 proc. Wobec powyższego wy- 
niku nie można mówić o zaniku 
polskości na tej ziemi“. 

— „Nie można twierdzić, że na 
Górnym Śląsku zamieszkuje tylko 
57 proc. Polaków; nasuwa się 
więc wniosek, że część głosów 
polskich padła na listy niemieckie. 

— Jaka jest odpowiedź p. wo- 
jewody na to pytanie?* 

— Nie należy zapominać, że kry- 
zys pracy w Polsce trwa i z tego 
powodu istnieje niezadowolenie 
wśród ludności. Nie należy zapo- 
minać, że Górny Śląsk jest tere- 
nem kresowym, który nie zatracił 
swego związku z niemiecką czę- 
ścią Śląska. Wyższy stan waluty 
niemieckiej, przerachowywanej u 
nas na złote, wywołuje niezadowo- 
lenie u ludności. 

Otoczenie przemysłu górnoślą- 
skiego jak najtroskliwszą opieką 
ze strony rządu mogłoby przynieść 
ulgę. 

Nie należy również zapominać, 
że przedsiębiorstwa na G. Sląsku 
są przeważnie niemieckie, a wbrew 
temu, co twierdzi p. Korfanty, trze- 
ba podnieść, że zarządy fabryk wy- 
wierały nacisk na robotników w 
kierunku głosowania na listy nie- 

mieckie. ; 
W związku z powyższem, w 

programie rządu musi się znaleść 

dążność do oczyszczenia kopalń 
od tych elementów, które podko- 
pują polskość. Polskie związki za- 
wodowe są dziś słabe i wpływ ich 
na robotników jest niedostateczny, 
natomiast związki niemieckie są 
zasobne i mogą nawet świadczyć 
na rzecz robotników. Troskliwa 
opieka rządu może doprowadzić do 
korzystnego przesunięcia. * 

— Czy prasa polska i stronnictwa 
polskie spełniły swe zadania pod- 
czas wyborów? 

— Stwierdzam, iż cała prasa pol- 
ska spełnia swe zadania tak, jakby 
się tego wymagało na terenie 
kresów. 

Jeszcze raz zaznaczam, że wy- 
ników wyborów nie uważam za 
klęskę, niemniej jednak oświad- 
czam, że po zorjentowaniu się w 
sytuacji uznałem, iż zagadnienie 
wyborów nie jest planowe i można 
je było przeprowadzić później, Trze- 
ba jednak wiedzieć, że odroczenia 
wyborów mogłem dokonać na za- 
sadzie pełnomocnictw ze strony 
sejmu śląskiego. 

— To. co w tej chwili słyszę od 
p. wojewody, jest bardzo ważną 
rzeczą. 

— Jak się przedstawia stosunek 
głosów w poszczególnych powia- 
tach? 

— Jeżeli będziemy rozpatrywali 
poszczególne powiaty, przekonamy 
się, że powiaty Pszczyński, Rybni- 
cki i Tarnogórski miały 85 proc. 
przewagi polskich głosów. Przewa- 
gę również dały Katowice—powiat. 
Najgorzej wypada powiat Święto- 
chowicki, co się tłumaczy tem, że 
dużo Polaków pracuje po niemiec- 
kiej stronie. 

Trzeba w teren Górnośląski 
włożyć ogrom pracy, w ten bowiem 
sposób tylko można będzie zespolić 
wewnętrznie tę dzielnicę, której lu- 
dność tyle razy składała Świetne 
dowody patrjotyzmu. 
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Celem tych delegatów jest za- 
znajomienie się z rynkiem  lenin- 
grodzkim. Obydwaj prowadzili już 
rokowania z leningrodzkiemi orga- 
nizacjami handlowemi co do do- 
stawy wyrobów metalowych i skó- 
rzanych. W rozmowie z przedsta- 
wicielami prasy członkowie delega- 
cji oświadczyli, iż niezwłocznie po 
podpisaniu sowiecko-litewskiej u- 
mowy handlowej przystąpią oni do * 
zawarcia tranzakcji z sowieckiemi 
organizacjami gospodarczemi. — + 

Rokowania o wydzierżawie- 
nie monopolu tytoniowego. 

Kowieńska „Id. Stimme“ do- 
wiaduje się z dobrze poinformowa- 
nych źródeł, iż rokowania między 
Ministrem Skarbu a pewną firmą 
zagraniczną co do wprowadzenia 
monopolu tytoniowego, aczkolwiek 
są nadal prowadzone, nie dają 
jednak żadnych konkretnych wyni- 
ków. Naogół sfery zainteresowane 
bardzo pesymistycznie zapatrują się 
na wyniki rokowań. 

Podobno firma zagraniczna, 
z którą toczą się układy, życzy so- 
bie wydzierżawienia zarówno pro- 
dukcji tytoniu jak i sprzedaży. 

związku z rokowaniami w 
sprawie monopolu tytoniowego na- 
leży zauważyć, iż książę hiszpański, 
który bawił w Kownie, przybył tu 
jako przedstawiciel syndykatu ban- 
kowego, składając konkretne pro- 
pozycje co do monopolu tytonio- 
wego. Atoli warunki rządu wydały 
się księciu niedogodnemi, skutkiem 
czego zostały one odrazu na wstę- 
pie poniechane. 

    

„iw dodatku za późno, 

Memorjał kupców drzew- 
nych do Ministra Rolnictwa. 

Kowieńska  „ldische Stimme* 
podaje, iż Związek kupców drzew- 
nych wystosował do Ministra Rol- 
nictwa memorjał, który wskazuje, 
iż ilość drzewa, jaką się przezna” 
cza dla sprzedaży ludności miej- 
scowej z przetargów publicznych, 
powielokroć przekracza potrzeby 
tej ludności. Miejscowa ludność do- 
tychczas 1/2 drzewa, które nabywa- 
ła, sprzedawała zazwyczaj handla- 
rzom. W ten sposób powstała ta- 
ka sytuacja, iż mieiscowa ludność 
stała się pośrednikiem między wła- 
dzą a handlarząrni. Często zdarza- 
ło się, iż mieszkańcy kupowali dla 
handlarzy i udzielali im jeszcze ra- 
batu 25 — 30 proc. 

Rząd ponosi wskutek tego wie- 
le strat. Najlepsze drzewo, które 
można było sprzedać z przewyżką 
100 proc., sprzedawało się według 
z góry przewidzianego sposobu, a 
pozostałe drzewo pośledniego ga- 
tunku sprzedawano na przetargach 

Wówczas 
gdy z wielu miejscowości niepo- 
dobna było już je wywieść. 

Z praktyki przedwojennej wia- 
domo, iż sprzedaż drzewa rozpo- 
czynała się wcześniej niż w paź- 
dzierniku i kończyła się nie póź- 
niej niż w grudniu. Cel tu był ten, 
aby dla eksploatacji drzewa wyko- 
rzystać najkorzystniejszy sezon zi- 
mowy. 

Wobec tego kupcy proponują, 
aby drzewo, jakie jest przeznaczo- 
ne dla sprzedaży, dzielono na 2 
części: 1/a dla potrzeb miejscowych 

  

usunąć i po swojemu, po rzeźbiar- 
sku hołd złożyć Wielkiemu Chorą- 
żemu Ojczyzny—tak, czy owak je- 
dno jest pewne, że tak głęboko, 
jak mało kto u nas, wpił się my- 
ślowo w jedno z największych zja- 
wisk polskich, któremu na imię: 
Mickiewicz. 

I stało się, iż taki o to rzeź- 
biarz polski, w fąchu swym wy- 
zwolony i krzepki, przed którym 
Europa nie umiała niczego skryć, 
skoczył—jak nurek w głębię prze- 
jasną Mickiewiczowskiego morza— 
chodził po dnie, napatrzył się ko- 
ralom i muszlom cudownym, soli 
żywotnej w duszę i serce nabrał— 
a wychynąwszy z fal—stanął do 
warsztatu pracy. 

Na plon tej pracy patrzymy 
dzisiaj w Wilnie. 

Szukalski podzielił cały pom- 
nik ściśle niemal na dwie równe, 
zrośnięte ze sobą formy. Dolna, 
to cokół—górna, to postać Mic- 
kiewieza. Tutaj odrazu zaznaczę, 
że bardzo mało znamirzežb—pom- 
ników, któreby tzw. cokół, to 
jest część pomnika głównie archi- 
tektoniczną, tak świetnie stapialy 
kompozycją formy z postacją pom- 
nikową. Pod tym właśnie wzglę- 

dem jest to rzadki tryjimf prze- 
myślenia rzeźbiarskiego kształtu. 
To ciągłe czuwanie nad wartoś- 
ciami  formalnemi swej pracy, 
ażeby ideowo-literackie pojęcie Mic- 
kiewicza, głębokie i bujne, nie wy- 
sunęło się na plan pierwszy jest 
dowodem wielce trudnego do opa- 
nowania umiaru. Jest to próg, o 
który jakże często potykają się 
najtężsi nieraz plastycy. 

Tu nie chodzi O to, co ma 
być silniejsze: forma, czy literacka 
koncepcja. Tu ma być jedno i 
drugie Świetne i nieprzeciętne— 
lecz forma, która rozrasta się w 
rzeźbę, ma być instrumentem, któ- 
ry, jak w tym wypadku, wygrywa 
syntezę Mickiewiczowskiego ducha. 
Ale i na tem jeszcze nie koniec. 
Instrument instrumentowi _nieró- 
wny. Jak w tym wypadku nie mo- 
że to być gramofon (jak np. u p. 
Lubelskiego), lub grzebień, owi- 
nięty bibułką (jak u tylu innych 
autorów  przelicznych projektów). 
Tu nie wystarczy nawet komplet 
kilkunastu orkiestr wojskowych. 

Tu muszą być organy — takie 
organy—baszty spiętrzone, ogrom- 
ne organy—zamczysko, na któ- 
rem panuje wielka poezja Mickie- 

Likilensz Andrzeja  Siruga. 
Jak donosi „Kurjer Poranny“, 

odbyła się onegdaj w Warszawie 
ku uczczeniu 25 letniej pracy pisar- 
skiej Andrzeja Struga uroczysta 
akademja, urządzona przez Tow. 
Uniwersytetu Robotniczego. Bez 
długich, urzędowych mów, bez cie- 
nia patosu, złożono serdeczny hołd 
uczestnikowi walk ludzi podziem- 
nych i znakomitemu twórcy prze- 
pięknych książek, które w równej 
mierze były pobudką do wytrwałej 
walki o spełnienie wielkich ideałów 
wolności i sprawiedliwości społecz- 
nej, jak i wzbogaciły naszą litera- 
turę dziełami wysokiego artyzmu. 

W skromnej salce TUR., obok 
dawnych współpracowników „to- 
warzysza Augusta", zgromadził się 
także niemal cały kwiat inteligencji 
polskiej. 

Kiedy jubilat wszedł na salę, 
publiczność zgotowała mu burzli- 
wą owację, poczem jedna z pań 
wręczyła mu wiązankę czerwonych 
róż. 

Pierwszy zabrał głos pos. Da- 
szyński, który zwrócił uwagę na 
fakt, że Andrzej Strug nigdy nie 
opuścił szeregów rewolucyjnych, 
jakkolwiek praca jego poszła w in- 
nym kierunku, niż reszty jego to- 
warzySz, z lat uniwersyteckich. Od 
25 lat opisuje Strug życie Polski 
walczącej, a z postaciami życia re- 
wolucyjnego obchodzi się z gorą- 
cem umiłowaniem, widząc w nich 
żywiołową potęgę i podkreślając 
rycerskość i niezłomną wolę. Rzad- 
ko ucieka Strug w świat ironii, z 
poza której wyziera hołd dla ludzi 
bohaterów. Gdy tworzyła się siła 
zbrojna, aby walczyć za Polskę, 
Strug stanął w szeregach jako 
prosty żołnierz i przebył całą ge- 
hennę wojny, co natchnęło go do 
ostatnich przepięknych dzieł. Nale- 
ży on do plejady największych 
twórców polskich, którzy za prze- 
wodem Mickiewicza wyrażają dą- 
żenia rewolucyjne i genjusz ducha. 
Temu to genjuszowi, tej iskrze bo- 
żej, która pozwalała mu  dostrze- 
gać najistotniejsze prawdy w życiu 
narodu i społeczeństwa, należy 
przedewszystkiem złożyć hołd. 

Z kolei przemówił adw. Jan 
Dąbrowski, który przeprowadził 
szczegółową analizę dzieł Struga i 
zakończył wezwaniem do młodzieży, 
aby.z pism Struga uczyła się, jak 
cierpieć i składać ofiary na ołtarzu 
postępu. 

Po przemówieniu p. R. Minkie- 
wicza, który rzucił garść wspom= 
nień z życia organizacyjnego z u- 
działem Andrzeja Struga, zabrał 
głos jubilat i w gorących słowach 
podziękował organizatorom i ze- 
branym za piękną uroczystość. Kie- 
dy Strug oświadczył, że nie wie, jak 
znaleść się w czasie pierwszego i 
jedynego w życiu jubileuszu, na 
sali zerwały się gorące okrzyki z 
życzeniami owocnej pracy aż do 
następnego jubileuszu. 

— Trudno mi wyrazić, —mówił 
Strug—to, co w chwili obecnej na- 
leży się czytelnikowi od pisarza. 
Rachunek sumienia, który czynię 
po okresie 25-letniej pracy, nie 
wypadł tak, jakbym tego pregnął i 
w tem leży przyczyna smutku, któ- 
rego doznają w chwili obecnej. 

Na zakończenie pos. Daszyński 
zapowiedział wydanie wszystkich 
dzieł Struga w, dostępnem dla 
wszystkich wydawnictwie. 

Podczas akademji śpiewał chór 
gazowników pod batutą p. Jezier- 
skiego. 

EE E NN LE) 

mieszkańców, */s zaś dla sprzedą- 
ży z przetargów -dla handlu i prze- 
mysłu. 

Przyczem targi te powinny się 
odbywać nie później niż około No- 
wego Roku, albowiem wtedy ceny 
wypadną korzystne, 

    

wicza, upostaciowana w Nimi sa- 
mym-taki jedyny instrument dal 
„ową koncepcji literackiej Szukal- 
ski. 

Mickiewicz karmi własnem ser- 
cem Orła—Ojczyznę. 

Ten literacki pomysł realizuje 
górna część pomnika. Przesunął ją 
Szukalski z głównej osi cokołu 
nieco w prawo z'niepospolitą śmia- 
łością zarówno jak z wyrafinowa- 
ną premedytacją. Przez to zesunię- 
cie z osi cała, siedząca postać Mic- 
kiewicza nabrała ślicznej płynnoś- 
ci linij. Równocześnie zaś przez 
to finezyjne rozszerzenie kompo- 
zycji uniknął rzeźbiarz przykrego 
narastania formy na formę, coby 
było nie do uniknięcia prawie, gdy- 
by trzymał się był lękliwie osi co- 
kołu—a coby było nie do zniesie- 
nia zupełnie przy widoku frontal- 
nym. Nie zapominajmy bowiem ani 
chwili, że w gromadzeniu sobie 
trudności znajdował Szukalski 
wprost rozkosz. Nie zapominajmy o 
tej wspaniałej formie orła, zlatują- 
cego do piersi Mickiewicza. Przez 
rozwianie kompozycji z osi w pra- 
wo, otoczył skrzydłem głowę po- 
ety, uskrzydlając mu równocześnie 
ramiona—alę owe skrzydła (forma 
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Dipowiedć na wyjaśnienie. 
Głosowanie w Syndykacie Dzien- 

nikarzy Wileńskich nie przestaje 
wywoływać komentarzy i sprzecz- 
nych sądów. Mój Szanowny Kolega 
Redakcyjny p. Wścieklica wczoraj 
uważał za konieczne sprostować 
przedstawienie sprawy w przypisku 
redakcyjnym, którym były opatrzo- 
ne listy rezygnacyjne p. p. Romer- 
Ochenkowskiej i Cz. Jankowskiego. 
P. Wścieklica twierdzi, že owszeta 
przez niego był zgłoszony wniosek 
precyzujący stanowisko dziennika- 
rzy wileńskich do dekretu, który 
jednak nie był głosowany. 

Tak jest. Ale nie był głosowa= 
ny dla tego, że po przegłosowaniu 
wniosku p. Ostrowskiego Kolega 
Wścieklica swego wniosku nie pod- 
trzymał i tem samem z niego zre- 
zygnował. I tu właśnie leży błąd, 
który w przypisku wytykałem za- 
równo p. Jankowskiemu jak i 
wszystkim innym, którzy z powodu 
formuły przegłosowanej przez Syn- 
dykat robią kwestję stanu. 

Dla każdego bowiem nieuprze- 
dzonego jest jasne, żeformuła nie- 
możności zajęcia solidarnego stano- 
wiska wobec aktu politycznego 
przez ludzi o rozmaitych przeko- 
naniach politycznych, nie wyklucza 
wcale przegłosowania danej spra- 
wy większością. Zresztą organy pra- 
sy wileńskiej wypowiedziały się w 
sprawie dekretu zupełnie wyraźnie, 
zarówno „Kurjer Wileński”, jak 
„Dziennik Wileński” i „Słowo”. 

Wogóle cała ta sprawa jest przy- 
słowiową burzą w szklance wody i 
to spóźnioną. Syndykat Dziennika- 
rzy w Warszawie złożył vice-prem- 
jerowi już projekt ustawy  praso- 
wej. Sejm demonstracji antyrządo- 
wej po oświadczeniu przedstawicie- 
la Klubu Pracy zaniechał, Rząd 
zaś nie zamierza wcale wnosić de- 
kretu do Sejmu. Sprawa więc w 
płaszczyźnie walki jest wyczerpana, 
tylko u nas jej echa grają. 

Chcielibyśmy uważać też na ła- 
mach „Kurjera“ dysputę w tej 
sprawie za wyczerpaną. 

Marjan Świechowski. 

Ze świata. 
400 ofiar w Brazylji. 

PARYŻ, 19.XI. (Pat.). „Matin* 
donosi z Buenos-Ayres, że liczba 
osób zabitych i rannych w czasie 
ostatnich rozruchów w Brazylįji 
przekracza 400 osób. 

Powstanie w Meksyku. 

LOS-ANGELOS. 19.XI. (Pat.). 
Gen. Huerta oświadczył, że w roz- 
maitych stanach Meksyku 20,000 
Judzi chwyciło za broń powstając 
przeciwko rządowi Čailosa. 

Echa rozruchów w Peruwii. 
* RZYM. 19.XI (Pat,). Messagero 
donosi z Peruwji, że w mieście 
Oraz okolicach przedsięwzięto licz= 
ne rewizje domowe, Aresztowano 
wiele osobistości ze sfer socjali- 
stycznych oraz republikańskich. 

  

  

Ruch wydawniczy. 
Kutrzeba Stanisław: Historja źródeł 

dawnego prawa polskiego. T. Il. 80 
str. 462. Wydawnictwo Zakładu Narodo- 
wego im. Ossolińskich we Lwowie 1926. 

W ślad za pierwszym tomem „Źró. 
deł prawa polskiego” d-ra Kutrzeby u- 
kazał się obecnie na półkach księgar- 
skich tom drugi. Obejmuje on akta 
prawne, księgi sądowe, st.tuty, lauda, 
przywileje i t.p, prawa mazowieckiego, 
śląskiego, pruskiego i litewskiego, a da» 
lej w ciekawem ujęciu prawo Kościelne, 
miejskie, ormiańskie, żydowskie i wieje 
skie oraz prawa specjalne. Samo wyli» 
czenie bogatej treści świadczy o różno- 
rodności zagadnień prawnych, które ce- 
niony powszechnie autor, obecnie se- 
kretarz Akademji Umiejętności, zgroma- 
dził w części drugiej drugiego tomu 
ródeł. 

fom drugi—podobnie jak pierwszy— 
jest kopalnią wiadomości, niezbędnych 
ala historyka dawnego prawa polskiego. 

szeroka, a płaska!) nasunęły mu 
ogromną trudność skomponowania 
ich tak, żeby przy oglądaniu ‘ро- 
mnika ze wszystkich stron nie- 
tylko się tłomaczyły—ale wypowia- 
dały po rzeźbiarsku, jako nowy 
element, niemącący w niczem ca- 
łości, owszem  zrośnięty z nią or- 
ganicznie. ' 

Tej właśnie kardynalnej zasady 
każdej rzeźby, która musi wypo- 
wiadać i tłomaczyć się formalnie, z 
jakiejkolwiek strony będziemy ją 
oglądać — przestrzega Szukalski z 
pedanterją i finezją równocześnie. 

Stworzył organy — suto orna- 
mentowane, dostojne, świetne. 

Suty ornament podyktowały mu 
szumy młodości. Kiedy młodzień” 
czo wyszumi, a młodym być nie 
przestanie, gotów podnieść wielką 
buławę polskiej rzeźby. 

Dzisiaj—dał nam pomnik godny 
Mickiewicza. Jesteśmy mu zań 
wdzięczni. Ja zaś od siebie (po- 
prostu jako artysta do artysty) — 
choć nie rzeźbiarz, ale malarz, do: 
rzucę te słowa: „Kolego Szukalski! 
Dziękuję Ci, żeś uratował honor 
polskiej rzeżby!*— 

(dok. n.), 
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Zycie gospodarcze. 
KRONIKA KRAJOWA. 

Konferencja w sprawie na- 
wozów sztucznych. 

Z inicjatywy prezesa rady nad- 
zorczej Państwowego Banku Rol- 
nego odbyła się w dn. 11 b. m. 
konferencja przedstawicieli Świata 
rolniczo-spółdzielczego z członkami 
rady nadzorczej i dyrekcji tegoż 
Banku. 

Przedmiotem konferencji była 
sprawa zaopatrywania drobnego rol, 
nika w nawozy sztuczne, która- 
prowadzona w ostatnich paru se- 
zonach przez Bank, wywołała pe- 
wne niezadowolenie, wśród niektó- 
rych organizacyj spółdzielczych. 

Wynikiem konferencji było wy- 
równanie pewnych różnic w zapa- 
trywaniach na tę sprawę między 
Państw. Bankiem Rolnym i spół- 
dzielnictwem oraz ustalenie zasady, 
że zupełne przerwanie w najbliž- 
szej przyszłości akcji nawozowej 
przez Bank uskutecznić się nie da, 
a to wobec szczupłości sieci spół- 
dzielni roln.-handlowych oraz zbyt 
małej siły finansowej ich Centrali. 
Skoro te zjawiska ustaną, Bank 
Rolny będzie dążył do wycofania 
się w jak najszybszem tempie z tej 
akcji. 

Zjazd organizacyj właści- 
cieli nieruchomości miejsk. 

W niedzielę 21 bm. odbędzie się 
w Warszawie zjazd Związku stow. 
właścicieli nieruchomości miejskich 
w Polsce. 

Zjazd, obok sprawozdań i spraw 
wewnętrznych związku, omawiać 
będzie również kilka spraw zasad- 
niczych, dotyczących własności nie- 
ruchomej. Vice-prezes związku p. 
Janikowski zreferować ma podjęty 
przez związek projekt „Izby wla- 
sności nieruchomości miejskich“. 

Obrady zjazdu odbywać się bę- 
dą w sali Tow. Kredytowego Miej- 
skiego. 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
19 listopada r. b. 

1. Waluty 

Banknoty 
żądano płacono tranzak. 

Dolary St. Zjed. 8,99!/1 8.98 - 
Złoto 

Ruble złote 4,77 4,78 — 
Marki niemieckie — —  2151/2 

Srebro 
Ruble srebrne 2,77 2,75 > 

i Papiery procent. 
Listy zastawne Tow. 

Kred. m. Wilna 26,25 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
19-XI b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 6,99 9,01 8,97 

IL. Dewizy 
Londyn 43,71 43,82 43,60 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 31,50 31,58 31,42 
Praga 26,72 26,78 — 26,66 
Genewa 174,00 174,43, 173,57 
Rzym 38,65 38,72 38,53 

AKCJE 
Bank Handlowy ' 3,00—3,10 
Bank Polski 80,50—80.25—80,50 
Związek spółek zarobk. 5,50 

Lilpop 15,75—16,25 
Modrzejów 3,70 
Ostrowiec 7,25—1,20—1,25 
Rudzki 1,12—1,11 
Starachowice 2,07--2,01—2,04 
Borkowski 1,16— 1,15—1,20 
Zyrardów 10,75 -11,00 

BENT MS TRSTTTINTKTNRNETKYSAT (2 KI 

Z RUCHU STRZELECKIEGO 

Bieg sztafetowy na przestrzeni 
Wilno— Katowice. 

Komenda główna Związku Strze- 
leckiego do programu zawodów na 
r. 1927 wprowadziła także olbrzymi 
bieg sztafetowy wzdłuż Polski od 
Wilna do Katowic. Bieg ten odbyć 
się ma w czerwcu lub lipcu przy- 
szłego roku i ustalić ma nowy re- 
kord szybkości, odbywać się bę- 
dzie podobnie jak marsz „Szlakiem 
kadrówki* w uzbrojeniu polowym. 
Zaznaczyć należy, że do tego bie- 
gu zaczynają już trenować poszcze- 
Pm w Okręgach strze- 
eckich. 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 19-go listopada 

w hurcie, 

  

        

PPE) w w 

w Wilnie | Landwarowie| Słonimie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 45 
® Owies 35 © © 

Jęczmień browarowy 35 
e na kaszę nie notow. 

Mąka pszenna am. I kg: 50 E & 
Len 16 klg, stoma Iniana | nie notow. 
Len oczyszczony % 

Oleje: Iniany za 1 kg. ж “ « 
Pokost М A 
Makuchy Iniane й 

® ® 

W detalu: * 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. | 1.00—1.10 o o 
»„ żytnia 50 proc. 55 
„  Iazowa 33—35 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.60 э 2 
cielęcina 2.00 
baranina 1.60 
wieprzowina 2.50 o o 
pes nie notow. 
aczki ” 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 400 E уе 
smalec wieprzowy 4,50 

Nabiał: masło niesolone 1.40—1.90 
solone ' | 5.00—5.50 © * © 

śmietana 1.60—2.30 
twaróg 60—80 

jaja za 10 sztuk 2.00—2.20 $ 
Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60—0.80 

gruszki 0.60 —1.00 
śliwki 0.60—0.80 z z 

Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg.| 8—10 zł. 
chrom za stopę 1.20—2.00 
gemza ‚ 2.00—2.20 

Drzewo sążeń: sosna 120 zł. 
brzoza 160 zł. 

        

Dr. Tadeusz Szeligowski. 

Uroczystości Warszawskie, 
II. 

Wykonawcy. Wydawnictwa zwią” 
zane z odsłonięciem pomnika Cho- 
pina. Organizacja obchodu Chopi- 

nowskiego. 
Wykonanie dzieł, o których 

wspominałem w poprzednim arty- 
kule, spoczywało w rękach najprzed- 
niejszych artystów warszawskich. 
Orkiestrę Symfoniczną prowadzili 
znakomicie dyr. Młynarski, zawsze 
pełen młodzieńczej werwy, często- 
kroć chylący się raczej ku drama- 
tycznemu sposobowi rozwiązywa- 
nia problemu wykonu dzieła, oraz 
dyr. Fitelberg, Świetny odtwórca 
gigantycznych arcydzieł swego przy- 
jaciela Szymanowskiego. 

"Pieśni Szymanowskiego i Mel- 
cera w czasie obchodu jubileuszo- 
wego Filharmonji oraz partję Rok- 
sany w Rogerze wykonała przepięk- 
nie i skończenie artystycznie p. 
Stanisława Korwin - Szymanowska. 
Trudna aktorsko partja Roksany, 
która nie przestając kochać Roge- 
ra, kocha Pasterza i jego nowe 
myśli, ale w niesłychanie spotęgo- 
wany sposób—znalazła w p. Szy- 
manowskiej odtwórczynię  nielada; 
nie potrzeba nadmieniać, że wo- 
kalna strona wykonania stała na 
poziomie najwyższym. 

  

Solo tenorowe w Symfonii III 
Szymanowskiego oraz rolę paste- 
rza w Królu Rogerze objął śpie- 
wak operowy p. Dobosz. Podkreś- 
lam wyraźnie „Śpiewak operowy”, 
gdyż wśród warszawskich „sław* 
i „gwiazd“ nie posiadamy prócz 
p. Dobosza ani jednego tenora, 
któryby zdołał skruszyć węzły ba- 
nalności i przeciętności. Inteligent- 
na i subtelna interpretacja jak rów- 
nież ogromna muzykalność p. Do- 
bosza pozwalająca mu swobodnie 
śpiewać partję Pasterza—sprawiły, 
że odniósł sukces zupełny. Osobna 
wzmianka należy się p. Mossakow- 
skiemu, młodemu barytonowi, wy” 
konawcy Króla Rogera. Głos nie- 
zwykle szlachetny i piękny, o mięk- 
kiem brzmieniu, w wysokich re- 
jestrach jaśnieje młodzieńczym blas- 
kiem i zachwyca słuchacza. Partja 
Rogera to wielki dorobek w krót- 
kiej jeszcze karjerze Śpiewaczej p. 
Mossakowskiego. 

Koncert fortepianowy Różyckie- 
go znalazł wyśmienitego odtwórcę 
w osobie p. Turczyńskiego, które- 
go gra w doskonały sposób uwy- 
datniła wszystkie cechy charaktery- 
styczne wykonywanego utworu. 
Doskonale odegrał koncert forte- 
pianowy f-moll Chopina znany 
Wilnu pianista p. Drzewiecki. 

W związku z uroczystościami 
chopinowskiemi ukazała się nie- 
zwykle cenna książka profesora 

Wieści z kraju. 
Osma rocznica niepodle- 

głości. 
Łyntupy dn. 17 listopada. 1926 r. 

Ósmą rocznicę wskrzeszenia nie- 

podległości Polski uczczono w 

naszem miasteczku należycie. W 

miejscowym kościele o godz. 10 
rano odbyło się uroczyste nabo- 

żeństwo przy udziale licznej dziatwy 

szkolnej, Straży Ogniowej Ochot- 
niczej i Związku Strzeleckiego w 
Łyntupach, oraz licznej rzeszy mo- 

dlących sie, na zakończenie nabo- 

żeństwa odśpiewane zostało przez 
obecnych „Boże coś Polskę" i „Nie 
rzucim Ziemi* Konopnickiej. : 

Po nabożeństwie w miejscowej 
szkole powszechnej dla dziatwy 
szkolnej odbyła się pogadanka o 
znaczeniu obchodu dnia i znaczeniu 
Rocznicy, wieczorem w tejże szko- 

le odbył się odczyt o znaczeniu 
Rocznicy, wygłoszony przez wójta 
gminy, po którym wygłaszali na 
temat poruszony w odczycie Oko- 
licznościowe przemówienia pp. Bud- 
kiewicz, urzędnik gminy, i St. Ma- 
łachowski, kierownik szkoły po- 
wszechnej we wsi Górnica, gm. 
Komajskiej. 

Nadmienić należy, iż w dniu 
tem nabożeństwo uroczyste odpra- 
wione zostało i w m-ku Kluszcza- 
nach, na które przybyła spora licz- 
ba okolicznych mieszkańców i dzia- 
twa szkolna z nauczycielstwem. 
Oprócz nabożeństw w świątyniach 
katolickich, odprawione modły zo- 

stały w świątyni staroobrzędowców 
we wsi Apidamy gm. Łyntupskiej 

przy udziale sporej ilości wyznaw- 
ców a także i w Synagodze miej- 

scowej w Łyntupach, w której obe- 

cni byli w charakterze przedstawi- 
cieli władz ' wójt gminy z komen- 
dantem miejscowego posterunku 
P. P. Na zakończenie nabożeństwa 
rabin wniósł okrzyk na cześć p. 

Prezydenta Rzplitej i I Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, poczem 
poproszono obecnego na nabożeń- 
stwie wójta o przemówienie wyja- 

śniające znaczenie dochodu. Uro- 

czystość zakończono trzykrotnym 
okrzykiem na cześć niepodległej 
Polski. 

Dzień został zakończony towa- 

warzyską zabawą taneczną i Od- 

śpiewaniem pieśni narodowych. 
W miasteczku prawie wszystkie 

domy były udekorowane flagami 

o barwach narodowych. B 

Likwidacja przytułku dla starców 
w Opsie. 

Brasławski Wydział Powiatowy 
postanowił zlikwidować przytułek 
dla starców w Opsie, 
wszyscy starcy zostaną odwiezieni 

do krewnych i będą otrzymywali 
stałe miesięczne zapomogi. (z) 

Przychodnia lekarska w Drui. 

W dniu 16-go września r. b. w 
powiecie Brasławskim założona zo- 
stała przychodnia lekarska w Drui, 
która w ciągu pierwszego miesiąca 
udzieliła 64 porady lekarskie. (z) 

— Budowa rzeźni miejskiej 
w Nowo-Wilejce. Magistrat m. 
Nowo-Wilejki zakupił w. ostatnich 
dniach niedaleko dworca kolejowe- 
go plac pod projektowaną budowę 
rzeźni miejskiej. 

Sam projekt rzeźni nie został 
dotychczas jeszcze wykończony. (z) 

ara a a i ZNOW 

Wstępujcie do L. O. P. P. 

muzykologji Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego dr. Z. Jachimeckiego p. t. 
„Fryderyk Chopin, rys życia i 
twórczości*. We wstępie ceniony 
muzykolog zaznacza, że dzieło to 
„pragnie dorzucić garść uwag bar- 
dziej fachowej natury, opartych o 
metodę muzykologiczną". Jest to 
zdaniem naszem bardzo ważne 
uzupełnienie braku, jaki w do- 
tychczasowej literaturze o Chopi- 
nie panował. Książki dotychczaso- 
we obracały się przeważnie w sfe- 
rzeliteracko-poetycznej, nie uwzględ- 
nlając wcale (albo też w niewielkiej 
mierze) wartości czysto muzycznych. 
Wyjątkiem jest praca prof. berliń- 
skiego uniwersytetu dr. H. Leich- 
tentritta, niestety dotąd na polski 
język nieprzełożona. 

Praca dr. Jachimeckiego w du- 
żej mierze temu brakowi zaradza. 
Zagadnienie twórczości Chopina 
stawia odrazu na gruncie nauko- 
wym, przyczem do pomocy przy- 
zywa wszelkie Środki służące о- 
becnie muzykologji—nie wyłączając 
najgłębiej sięgających problemów, 
wkraczających już w obręb nauk 
filozoficznych. 

Przykładem tego sposobu trak- 
towania tematu niechże będzie u- 
jęcie przez Jachimeckiego Etiudy 
c-moll znanej pod nazwą re- 
wolucyjnej (op. 10 Nr. 12). „Zda- 
nia tejetiudy są klasycznym  przy- 
kładem teorji, że melodja jest płyn- 

przyczem 

Z sądów. 
Sprawa sędziego pokoju Iwanowa 

Dziś 20 listopada r. b. w Są- 
dzie Apelacyjnym w Wilnie będzie 
rozpoznawana Sprawa sędziego po- 
koju Iwanowa Leonidasa, oskarżo- 
nego o świadomie fałszywe oświad- 
czenie przed władzą wiadomości, 
dotyczących jego pośredniej służby, 
co spowodowało mylne obliczenie 
poborów [Iwanowa i przyczyniło 
Skarbowi Państwa straty w kwocie 
kilku tysięcy złotych. Prokuratorja 
Generalna będzie brała udział w 
tej sprawie, jako powód cywilny. 

Proces o zabójstwo przy ul. 
Jagiellońskiej. 

Wczoraj w Sądzie Okręgowym 
rozpoczął się głośny proces o za- 
bójstwo w listopadzie ub. roku 
Władysława Bądzkiewicza w ogród- 
ku przy ul. Jagiellońskiej Nr. 9. 

Sala zapełniona po brzegi. Ła- 
wy sędziowskie zajęli sędziowie: 
Jodzewicz, Hryniewiecki i Jace- 
wicz. Jako obrońcy występują mec. 
Niedzielski z Warszawy i miejsco- 
wi adwokaci Sumorok i Bobiński. 
Powództwo cywilne w imieniu mat- 
ki tragicznie zmarłego Bądzkiewi- 
cza wnoszą mecenasi Petrusewicz 
i Swida. 

Sam przebieg tragicznego zaj- 
ścia był następujący: 

W końcu 1925 roku w prywat- 
nem mieszkaniu  Oświęcimskiego 
wynikła sprzeczka między obecny- 
mi tam Karnickim i Dzierdziejew- 
skim. Sprzeczka błaha, ogranicza- 
jąca się do wzajemnej wymiany 
kilku cierpkich zdań. 

I po kilku dniach do Dzier- 
dziejewskiego zgłosili się sekundan- 
ci Karnickiego. Wywiązała się spra- 
wa honorowa. Jako pełnomocnicy 
ze strony Karnickiego wystąpili p. 
p. Durski i Grabowski, ze strony 
Dzierdziejewskiego p.p. Strumiłło i 
Bagiński. Spór honorowy przewle- 
kał się. Ciągle wyłaniały się różne 
trudności, które uniemożliwiały za- 
kończenie tej błahej napozór spra- 
wy. Złożyła się na to wymiana li- 
stów między Karnickim i Dzier- 
dziejewskim, co do pewnego stopnia 
kolidowało z przepisami kodek- 
su honorowego. 

W końcu  Dzierdziejewski zre- 
zygnował ze zlikwidowania zatargu 
na drodze honorowej, upoważnia- 
jąc tem samem sekundantów stro- 
ny przeciwnika do spisania jedno- 
stronnego protokółu. 

Zdyskwalifikowany honorowo 
miast przez wyzwanie sekundantów 
przeciwnika ratować wystawiony 
na szwank honor, postanowił dzia- 
łać na rękę z pominięciu przepisów 
kodeksu honorowego. 

l w listopadzie ub. roku, kiedy 
Kornicki wracał wieczorem z pracy 
do domu, został napadnięty przez 
trzech osobników, jak się później 
okazało Dzierdziejewskiego i dwóch 
jego siostrzeńców Bądzkiewiczów. 
Napastnicy rzucili się z laskami 
na Karnickiego, bijąc go po gło- 
wie. W czasie szamotania się roz- 
legły się strzały rewolwerowe, w 
których wyniku Władysław  Bądz- 
kiewicz stojący za Dzierdziejewskim 
padł trupem. 

Zabójcą okazał się Karnicki. 
W czasie śledztwa wstępnego 

Karnicki tłumaczył się, że działał 
w obronie własnego życia. 

Cały dzień wczorajszy procesu 
poświęcony był  przesłuchiwaniu 
świadków. 

Świadkowie oskarżenia oświet- 
lają stan faktyczny tragicznego zaj- 
ścia w ogródku przy ul. Jagielloń- 

ną siłą... A dalej: Dwa krótsze na- 
pięcią i odprężenia w basie są 
przygotowaniem przedtaktowem do 
wielkiego napięcia  melodyjnego 
głosu górnego w pierwszym,  sil- 
niejszym takcie dwutaktówki, czemu 
towarzyszy dłuższe, wielkie napię- 
cie i odprężenie w basie. Te ryt- 
miczne ruchy wahadłowe wewnętrz- 
nej dynamiki motywów etiudy, na- 

daią jej wyraz siły samej w so- 
e”. 
W dalszym ciągu swej pracy 

autor wskazuje na formę ballady 
(na co dotąd prawie nie zwracano 
uwagi) polegającej na pokrewień- 
stwie z formą sonatową, tylko „z 
odwróconym porządkiem tematów 
w repryzie trzeciej części i z roz- 
ległą codą*. Mówiąc o balladzie 
f-moll jako o jednem z najwybit- 
niejszych arcydzieł muzycznych, po- 
wiada autor: „W balladzie tej do- 
konywa się w cudowny sposób ten 
akt szczytnego uwolnienia duszy, 
który jest wedle teorji estetyki He- 
gla istotnym celem muzyki”. 

Oto parę zaledwie przykładów, 
pozwalających jednak na zorjento- 
wanie się w metodzie opracowania 
tematu. ё 

Ksiąžka podzielona jest na roz- 
działy, obejmujące poszcególne for- 
my twróczości Chopina. A więc 
osobno omawia autor preludja, so- 
naty, mazurki it.d. Ciekawy jest 
rozdział ostatni książki, zastana- 

skiej. Z ich zeznań nie dało się do- 
kładnie ustalić ilości strzałów jak 
się rozegrała sama walka i in- 
nych drobnych szczegółów w tej 
sprawie. 

Z pośród Świadków ze strony 
obrony zasługują na podkreślenie 
zeznania sekundantów i sędziego 
honorowego Czapskiego, które do- 
statecznie wyświetlają tło, najakiem 
rozegrało się tragiczne zajście. 

Z zeznań tych świadków wyni- 
ka, że oskarżony Karnicki przez 
cały czas przewlekłego zatargu ho- 
norowego w niczem nie uchybit 
procedurze kodeksu honorowego, 
zdając się na rozstrzygnięcie spra- 
wy przez swoich sekundantów. Je- 
dyną nieformalnością, jako poveł- 
nił, było napisanie listu do Bagień- 
skiego, sekundanta przeciwnika, pod 
którego adresem użył kilku niewła- 
ściwych słów. Miał on być jednak 
do tego kroku upoważnionym przez 
niewłaściwe traktowanie przez Ba- 
gieńskiego sprawy honorowej. 

W czasie zeznań św. Durskiego 
i Grabowskiego rozgrywa się in- 
cydent między przewodniczącym 
pprok. Kowerskim, który powoły- 
wał się na kodeks honorowy, nie- 
załączony do sprawwy. Ponadto 
pprok. Kowerski zadaje Św. Tur- 
skiemu kilka pytań zabronionych 
przez procedurę karną, co wywo- 
łuje ostry protest ze strony obroń- 
ców. Incydent likwiduje przewodni- 
czący, zabraniając pprok. zadawania 
podobnych pytań. 

Sw. Grabowski, który był se- 
kundantem Karnickiego, daje cha- 
rakterystykę swego  mocodawcy. 
Oskarżonego zna od 5 lat. Jest on 
człowiekiem uczciwym, prawego 
charakteru i bardzo dobrego serca. 
Oskarżony mógł zabić tylko z 
dwóch powodów: w obronie włas- 
nego życia lub honoru. 

Pozostali świadkowie nie wno- 
szą nic szczególnego do sprawy. 

Jutro nastąpią przemówienia 
stron i wyrok. Zdan. 

Rozmaitości. 
Nowy omnibus powietrzny. 

W ostatnich tygodniach Zakłady Jun- 
kersa wykończyły nowy typ samolotu 
komunikacyjaego. Samolot ten o nazwie 
„G3I* sporządzony cały z metalu jest 
jednopłatowcem o gigantycznych rozmia- 
rach. Rozpiętość skrzydeł wynosi 30 
metr., długość 14, wysokość 4,3 mtr. 

, Samolot posiada 3 siluiki 6-cio cy- 
lindrowe po 350 KM, kažuy. Poza środ- 
kowym silnikiem znajdują się dwa sie- 
dzenia dla pilotów, poza niemi zaś ka- 
juta maszyn z urządzeniem radjowem, 
sygnalizacyjnem i t. @., stamtąd prowa- 
dzą drzwi do kajuty pasażerskiej, po- 
dzielonej na 3 oddziały (dla palących, 
niepalących i kobiet). 

,  Kajuta pasażerska posiada 25 miejsc 
siedzących, które można zamieniać na 
10 wygodnych łóżek. Za kajutą pasa- 
żerską mieści się umywalmia, ovok zaś 
biegną kajuty dla bagazu podróżnego, 
poczty i towarów. 

Między kajutą pasażerską a towaro- 
wą umieszczono w oddzielnym koryta- 
rzu przewody do sterów, które dzięki 
temu mogą być łatwo kontrolowane. 
Próbne loty przeprowadzone w ub, ty- 
godniu wydały pomyślne rezultaty i fa- 
bryka buduje obecnie drugi podobny 
kolos powietrzny. 

  

  

Od Administracji. 
„W celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosi- 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 
muinistracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca, jak rów- 
nież wpłacanie zgóry bieżącej .pre- 
numeraty do dnia 10-go kazdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80.750. 

wiający się nad nieporuszanem do- 
tąd znaczeniem Chopina w historji 
muzyki nowoczesnej. Okazuje się 
dopiero obecnie, że całą twórczość 
Ryszarda Straussa, Maksa Regera, 
impresjonisty Claud Debussy'ego, 
sprowadzić się musi w ostateczno- 
ści do Chopina jako do istotnego 
źródła. jJachimecki cytuje zdanie 
wybitnego kompozytora włoskiego, 
Alfreda Caselli—widzącego wyraźny 
wpływ Chopina w muzyce czoło- 
wego dziś kompozytora francuskie- 
go Ravela. Co zaś się tyczy muzy- 
ki polskiej —to wpływ Chopina nie 
ustał ani na chwilę, chociaż był 
czas, gdy nie widziano należycie 
„dumnych szczytów chopinowskiego 
Monsalvatu* i kroczono inną, bar- 
dziej łatwą drogą. Droga na ten 
Monsalvat prowadzi nie „ubitym 
gościńcem historycznych już war- 
tości, lecz przez niepoznane jeszcze 
krainy piękna, przez nowe ciągle 
strefy ewolucji muzycznych form, 
przez które w trudzie twórczym 
szedł Chopin". 

Dzieło prof. Jachimeckiego za- 
wiera, jak widzimy, niejako in nuce 
rys wielkiego i wyczerpującego 
dzieła o Chopinie. Dla przyszłego 
autora tej pracy — książka o Chc- 
pinie stanowi niezwykle wartościo- 
wy drogowskaz, którędy i w jaki 
sposób iść należy. W dodatku do 
książki mamy zawartą bibljografję 
chopinowskiej literatury, zawierają- 

Lahy(ki rimas, 
Zasługi naszej reformacji. Wysta- 

wa. Rzut oka wstecz. Nieco o 

szkolnictwie. Organizacja wysta- 

wy. Artystyczne zabytki kościelne. 

Z dziejów języka urzędowego 
ziem naszych. 

Wielkie są zasługi Reformacji 
w dziejach kultury polskiej. Szcze- 
gólnie dużo zawdzięczają jej Zie- 
mie Wschodnie Rzeczypospolitej. 
Proces jednoczenia się kulturalne- 
go Litwy i Białorusi z Polską do- 
konywał się w pierwszym rzędzie 
przez reformację. Reformacja była 
wrotami przez które kultura pol- 
ska weszła tu drogą najbardziej jak 
tylko można sobie wyobrazić po- 
kojową. 

To co jest zebrane w dawnej 
sali Tow. Lekarskiego (Uniwersy- 
tecka 3), stanowi niezbity dowód 
powyższej opinji, nie nowej zresz- 
tą, chociaż jest zaledwie drobną 
cząstką, pewną esencją całości zbio- 
rów Synodu. Wielka ofiarność wy= 
znawców tego kościoła sprawiła 
że majątek „Jednoty Litewskiej” 
rósł potężnie z roku na rok i moż- 
na sobie wyobrazić do jakiejby 
świetności dorósł, gdyby nie bar- 
barzyńskie akty sianatyzowanego 
dzięki jezuickiej propagandzie mot- 
łochu, napaści tegoż na zbory w 
latach 1590-ym, 1611-ym, 1639-ym 
i 1782-im. Najstraszniejszy był dru- | 
gi z rzędu. Spalono wtedy wielkie 
archiwum prowincjonalne znajdują- 
ce się przy zborze. Z całego nie- 
zmiernie cennego dobytku kultural- 
nego i innego, Jednoty w Wilnie 
ocalał tylko jeden jedyny, bardzo 
wartościowy inkunabuł Biblja z „o- 
ficyny* Coburgera w  Norymber- 
dze wydana w r. 1480. Obecne 
zbiory Synodu, wśród których jest 
trzysta kilkadziesiąt druków z XVI 
wieku, pochodzą z innych bibljo- 
tek zborowych, szkolnych oraz z 
darów ofiarnych wyznawców. Każ- 
dy ksiądz ewangelicki, każdy pro- 
fesor gimnazjum posiadał pokaź- 
ną bibljoteczkę, którą najczęściej 
pod koniec życia, przekazywał zbo- 
rowi. Byli to ludzie bardzo wy- 
kształceni, absolwenci najlepszych 
zagranicznych uniwersytetów euro- 
pejskich w krajach ewangelickich, 
w Hollandji (Leyda) w Szkocji 
(Edynburg) w Niemczech  (Heidel- 
berg) Frankfurt, Mahrburg, Berlin), 
w Królewcu, w Prusach Wschod- 
nich. Przy każdym z tamtejszych 
uniwersytetów ufundowane były 
przez magnatów litewskich stypen- 
dja dla wychowańców gimnazjów 
Jednoty na naszych ziemiach. 

Przy świetnym rozwoju szkol- 
nictwa średniego (dwa wzorowe 
gimnazja w Słucku i Kiejdanach 
przetrwały, jedno do początków, 
drugie do połowy XIX wieku) moc 
było kandydałów do studjów wyż- 
szych, to też stypendjów było dużo. 
W Leydzie nawet ustanowiono da- 
datkowe nabożeństwa po polsku 
dla naszych studentów. Prowadziła 
ożywioną korespondencję Jednota 
Litewska z tamtejszymi władcami 
w kwestjach stypendjówowych. Mię: 
dzy licznymi autografami na wy- 
stawie są podpisane przez landgra- 
fów heskich, równocześnie panują- 
cych w Danji i Norwegji. А 

Dziś śmiało rzec można, że 
Uniwersytet Wileński swoje istnie- 
nie ruchowi reformacyjnemu za- 
wdzięcza. Założono go jako „гете- | 
dium"* przeciw „kalwińskim nowin= | 
kom“, aby żywej działalności о- — 
światowej reformatorów przeciw 
stawić takąż katolicką. 

(Dalszy ciąg nastąpi). 

cą najważniejsze publikacje o Cho- | 
pinie. Doskonała forma literacka 
zwraca szczególną uwagę. 

Gdy mowa 0 wydawnictwach, 
wspomnieć należy o pięknem luk- 
susowem wydaniu mowy Paderew- 
skiego, wygłoszónej w r. 1910 we 
Lwowie—mowy, która w cudowny 
sposób zdołała może najbardziej 
syntetycznie ująć całą twórczość 
Chopina. Wydawnictwa podjął się 
redaktor „Muzyki“ p. Mateusz GIiń- 
ski, przyczem mowę przełożono na 
język francuski i wręczono gościom | 
zagranicznym jako upominek. Prócz | 
tego wydano pamiątkowe medale z — 
podobizną głowy Chopina wedle | 
rzeźby Wacława Szymanowskiego. - 

Wkońcu należy podkreślić z u- 
znaniem doskonałą i niezawodzącą | 
w niczem organizację uroczystości. 
Porządek w czasie odsłonięcia pom- | 
nika panował niezrównany iniczem | 
niezakłócony. Fakt ten z uznaniem 
podkreślali goście zagraniczni. 

Trzydniowe uroczystości war- | 
szawskie dały w sposób możliwie 
syntetyczny dowód, że polska mu- 
zyka kroczy w jednym rzędzie z | 
resztą Europy i że gdyby społe- | 
czeństwo polskie wyszło z pewnej | 
jednak panującej 

nie zdobylibyśmy naczelnego miej- | 
sca wśród współczesnej twórczości 
narodów słowiańskich. 

Koniec. 

jeszcze martwo- | 
ty w dziedzinie tonów, kto wie, czy  
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MIEJSKA. 

— W sprawie przemeldunku 
mieszkańców m. Wilna. Przy о- 
becnym _ trybie * przemeldowania 
mieszkańców m. Wilna księgi do- 
mowe ze wszystkiemi dokumentami 
i dowodami osób tam zapisanych 
są kierowane do biur meldunko- 
wych przy komisarjatach policji, — 
sam zaś przemeldunek dokonywa- 
ny jest na podstawie adnotacji ko- 
misji obywatelskich. : 

Stwierdzając z jednej strony, 
iż w biurach meldunkowych stwo- 
rzyły się znaczne zaległości, co na- 
raża na niewygody ludność pozba- 
wioną na pewien czas dokumen- 
tów osobistych, które mogą nawet 
zaginąć—z drugiej zaś strony chcąc 
wpłynąć na uproszczenie pracy w 
tych biurach, pan Komisarz Rządu 
Zwrócił się do pana Prezydenta m. 
Wilna z prośbą o wydanie zarzą- 
dzeń: 

1) ażeby meldunek był doko- 
nany na podstawie ksiąg meldun- 
kowych i odpowiednich  adnotacyj 
Komisyj Obywatelskich na kart- 
kach meldunkowych. * 

2) ażeby biura meldunkowe wy- 
konujące przemeldunek nie żądały 
dokumentów osobistych i nie sta- 
wiały na nich stempla, stawiając go 
tylko w księgach domowych, oraz 

> 3) ażeby tempo pracy w biu- 
rach meldunkowych było znacznie 
zwiększone celem prędkiego wyko- 
nania zaległości. 

Jednocześnie Komisarz Rządu 
zwraca uwagę "na konieczność 
grzecznego traktowania w biurach 
meldunkowych interesantów, od 
których niejednokrotnie wpływają 
zażalenia. (S) 

— Plan przemeldowania na 
dzień 20.XI r. b. Komisarjat I. 
Z-k Krupniczy Nr. 1 czyli Szeroka 
3. Z-k Krupniczy Nr. 3, 5, 7 i 9. 

Komisarjat II. Marcowa cała od 
Nikodema 4 z lewej strony do Nr. 
38 włącznie. Marcowa z prawej 
strony od 40 do 50-a włącznie. 
Marcowa Nr. 10 czyli Kocia 10. 
Marcowa Nr. 5. Kocia Nr. 7, 1-d, 
9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. 
Majowa od Nr. 4 do 50-a. Majo- 
wa Nr. 52 do 84. Majowa od Nr. 
3 do 19. 

Komisarjat III. Mickiewicza Nr. 
38/40. Ofiarna Nr. 2, 4. Z-k Gimna- 
zjalny 2, 4, 6, 8, 10. J. Jasińskie- 
go Nr. 5 i 11. Sierakowskiego Nr. 
31 i 33. 

Komisarjat IV. Słomianka od 
Nr. 63 do Strycharskiej Nr. 61, 63, 
65, 67. Strycharska (prawa strona) 
do Mętnej. Mętna lewa strona z 

  

podaje do wiadomości 

i Interesowani mają zgłaszać się osobiście lub listownie i przed- 
kładać względnie przesyłać następujące dokumenty: 

1) dowód osobisty, wystawiony przez władze polskie, 
2) dokument stwierdzający pobyt interesowanego w swoim 

czasie we Francji, jak nprz. dawny paszport zagraniczny, opatrzo- 
ny wizą Urzędu Emigracyjnego lub kartę identyczności, wystawioną 
przez władze francuskie, 

3) książeczkę wkładkową lub pokwitowanie, wydane przez 
jeden z francuskich oddziałów Banku dia Handlu i Przemysłu 
w Warszawie lub Warszawskiego Banku Zjednoczonego. 

listownych mają Przy zgłoszeniach 
swój dokładny adres. 

Zgłoszenia pretensji przy równoczesnem składaniu dokumen- 
tów mogą być także uskuteczniane za pośrednictwem Oddziałów 

ospodarstwa Krajowego: w Białej, Białymstoku, Bydgosz- 
czy, Cieszynie, Drohobyczu, Katowicach, Kołomyji, Krakowie, Lub- 
linie, Lwowie, Łodzi, Oświęcimiu, Poznaniu, Przemyślu, Równem, 
Stanisławowie, Tarnowie, Wilnie i Żywcu. 

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń pretensji upływa 

Banku 

z dniem 15 stycznia 1927 r. 
Likwidację pretensyj obywateli polskich, przebywających obe- 

cnie jako emigranci zarobkujący we Francji, przeprowadza równo- 
cześnie Bank Związku Spółek zarobkowych Oddział w Paryżu 82, 
rue Saint Lazare. 

Ratelin Hebdy 
czopki hemoroidalne 

    

Chemiczno Perf. 
Laboratorium 

"Bak tospodarstwa Krajowego 
tych obywateli polskich, którzy w czasie 

swojego pobytu we Francji w charakterze emigrantów zarobkują- 
cych, złożyli swoje oszczędności we Francuskich oddziałach 

Banku dla Handlu i Przemysłu w Warszawie 
i Warszawskiego Banku Zjednoczonego, 

a którzy obecnie przebywają w Polsce, że likwidację ich pretensji 
do wymienionych Banków przeprowadza 

w swoim Zakładzie Centralnym w War- 
szawie przy ulicy Królewskiej 5. 

MAŚĆ HEBDY 
OD ŚWIERZBY dla ludzi 

|| znane ze swej skuteczności z czasów przedwojenn. jako niezawodne środki | 

ТО Е EBM i Ska Warszawa. | Czy zapisałeś się na członka 
ądać w aptekach i składach aptecznych. 

Mętna Nr. 75-a, posesja Pietkiewi- 
cza. Ul. Kalwaryjska, (lewa strona) 
do Mętnej i od Mętnej do końca 
do gruntów majątku Trynopol. 

Komisarjat V. Wieś Kowiańce— 
cała. 

Komisarjat VI. Antokolska od 
Nr. 116 do 149 włącznie. Majako- 
wa (lewa i prawa strona) od rogu 
Antokolskiej do Nr. 137-b. Topo- 
lowa od d. Fisnela do d. Pawłow- 
skiego. Wzgórze — całe. (s) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Poświęcenie pomnika 4. 
p. prof. dr. Józefa Bielińskiego. 
Rektorat Uniwersytetu Stef:na Ba- 
torego zawiadamia, że w sobotę 
dnia 20-g0 b. m. o god:inie 10-ej 
i pół rano odprawione zostanie w 
kapiicy cmentarnej na cmentarzu 
po-Bernardyńskim nabożeństwo ża- 
łobne za duszę Ś. p. prof. dr. Jó* 
zefa Bielińskiego, doktora honoro- 
wego Wydziału humanistycznego 
Uniwersytetu Stefana Batorego, po 
nabożeństwie zaś nastąpi poświę- 
cenie pomnika tego zasłużonego 
uczonego i profesora, a wybitnego 
historyka Uniwersytetu Wileńskiego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zabawa taneczna w „O- 
gnisku*. Dziś w sobotę dnia 20 
listopada r. b. odbędzie się w O- 
gnisku Akademickiem zabawa ta- 
neczna. Początek o godz. 10-ej. 
Wstęp dla: członków i gości za za- 
proszeniami. 

— Akademicki Związek Spor- 
towy w Wilnie podaje do wiado- 
mości swych członków, że dnia 21 
b. m. o godz. 11 i pół odbędzie 
się jak zwykle treningowy bieg na 
przełaj. Zbiórka na byłem boisku 
A. Z. S. (ul. Zakretowa 15). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strajk w garbarniach wi- 
leńskich. W ostatnich dniach wy- 
buchł w kilku garbarniach wileń- 
skich strajk na tle ekonomicznem. 
Ogółem strajkuje przeszło 100 ro- 
botników. (z) 

— Strajk w papierni Kucz- 
kuryszskiej. W dniu 17 b. m. w 
Urzędzie Okr. Inspektora Pracy w 
Wilnie odbyła się konferencja ro- 
botników fabryki przetworów pa- 
pierowych w Kuczkuryszkach z 
współwłaścicielami tej fabryki z 
powodu zatargu na tle ekonomicz- 
nem. Delegaci robotników zażąda- 
li podwyższenia płacy o 30 proc. 
Fabrykanci zgodzili się na podwyż- 
szenie płacy, ale tylko o 8 proc. 
W toku narad delegaci robotników 
obniżyli żądanie do 15 proc., fa- 
brykanci zaś pozostali przy po- 
przednich swych warunkach. Wo- 
bec tego na konferencji nie osiąg- 
nięto porozumienia i robotnicy fa- 
bryki przetworów papierowych w 

interesowani 

  

BOU ROI ER WLAN OB KI 

Kuczkuryszkach w liczbie 150 osób 
ogłosili strajk, który dotychczas 
nie został jeszcze zlikwidowany. (c) 

WOJSKOWA 

Powitanie nowego Do- 
wódcy 1 p. p. Leg. W dniu wczo- 
rajszym objął dowództwo 1 p. p. 
Leg. ppułk. Michał Pakosz, dotych- 
czasowy D-ca 33 p. p. w Łomży, 
W związku z tem w dniu dzisiej- 
szym odbędzie się-w salonach ka- 
syna 1 p. p. Leg. uroczyste powi- 
tanie ppułk. Pakosza przez korpus 
oficerski. 

Ppułk. Pakosz, jeden z najwy- 
bitniejszych oficerów armii, przebył 
całą wojnę w 1 p. p. Leg., z po- 
czątku w I brygadzie jako d-ca 
kompanji, potem jako d-ca Baonu 
w 1 p. p. Leg. Mianowany dowód- 
cą 33 p., p. prowadził go przez 4 
lata, tworząc z pułku jedną z naj- 
lepszych jednostek naszej armji. 

Rozkazem M. S. Wojsk. objął 
1 p. p. Leg. po pułk. Kruszewskim, 
który mianowany został d-cą pie- 
choty dywizyjnej 1 Dyw. p. p. Leg. 

— Echa katastrofy lotniczej 
z dnia 10.X—1926 r. Druga ofiara 
tragicznego wypadku” lotniczego, 
jaki miał miejsce w pierwszych 
dniach „Tygodnia LOPP.* w Wil- 
nie—kpr. pchor. Brikner Witold, 
ma się już lepiej i w szybkiem tem- 
pie powraca do zdrowia. Wymie- 
niony pozostaje na leczeniu w 
Oddz. chirurgicznym szpitala woj- 
skowego na Antokolu, często od- 
wiedzanym przez ks. bisk. Ban- 
durskiego. (w) 

SPRAWY WYZNANIOWE 

— Wystawę zabytków Synodu 
Ewangelicko - Reformowanego 
można zwiedzać już tylko dziś i 
jutro. Niedziela jest ostatnim dniem 
tej wystawy, należy zatem korży- 
stać z okazji i zwiedzać ją jak naj- 
liczniej. Szczególnie pożądane by- 
łyby zbiorowe wycieczki szkolne, 
zwłaszcza młodzieży z klas wyż- 
szych. 

— Zaprzysiężenie nowego 
członka konsystorza prawosław- 
nego w Wilnłe. Wczoraj, dnia 19 
b. m. odbyła się w gabinecie Pana 
Wojewody Wileńskiego  uroczy- 
stość złożenia przysięgi na wier- 
ność Państwu Polskiemu przez 
członka konsystorza prawosławne- 
go w Wilnie księdza kanonika 
Aleksego Wasilewskiego. 

Przysięgę odebrał _ osobiście 
Wojewoda Władysław Raczkiewicz 
w obecności Vice-Wojewody Mali- 
nowskiego, Kierownika Oddziału 
Ogólnego Radcy p. Rauego i Kie- 
rownika Oddziału Wyznań p. W. 
Piotrowicza. 

Po złożeniu przysięgi ksiądz 
Wasilewski w krótkiem przemówie- 
niu zaznaczył, że zaufanie, którego 
dowodęm jest powołanie go na 
stanowisko członka konsystorza, 
usprawiedliwi swą pracą, rekojmią 
czego jest przysięga złożona przez 
niego na ręce przedstawiciela Rzą- 

  

EKONOMJA! 

Przewrót 

CENA jednej paczki do węgla zawierającej 
jednej paczki do drzewa zawierającej 32 kostek (32 

Wysyłamy w pakach najmniej po sto paczek franco stacja odbiorcza wyłącznie za gotówkę. Zamówienia wykonujemy odwrotnie. 

Żądać wszędzie! 

ZADOWOLENIE! 

  

podawać 

w 
róźnych maierjałów do obijania mebli 

dywanów, chodników, 
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich 
Wilno, Niemiecka Nr. 20, I. idelson. 

yłączna sprzedaż 

portjer 

  

2175 
  

2142-1 

    
pamiętajcie, że jedynym dla dzieci jest tylko 

puder, mydło i krem 

MATKI 

Bćbć Szofmana ins 

  

Wydawca'Tow, Wydaw. „Pogoń” sp. z ogr. odb, 

| pierwszego wynalazcy. Inne są nasladownictwem. 
|   
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du. W odpowiedzi p. Wojewoda 
wskazał na zadania wladzy ducho- 
wnej i jej punkty styczne zi zadania- 
mi władzy państwowej, których har- 
monijna współpraca da niewątpli- 
wie korzystne wyniki dla Państwa, 
Kościoła i ludności, poczem zło- 
żył księdzu Wasilewskiemu życze” 
nie pomyślności w pracy. 

Po podpisaniu przez obecnych 
aktu przysięgi, Pan Wojewoda u- 
dzielił księdzu Wasilewskiemu pry- 
watnego posłuchania. (z). 

Z_ POCZTY. 
— Kierowanie telegramów z 

Polski do Japonii nadanych bez 
oznaczenia drogi. Wszystkie tele- 
ramy z Polski do Japonji. nadane 

bez oznaczenia drogi t. j. takie, co 
do których nadawca nie zarządał 
wyraźnie przesłania ich via Indo 
Jub via Eastern przez umieszczenie 
odpowiedniej wskazówki na orygi- 
nale telegramu, będą kierowane 
przez Radjo Warszawa do Urzędu 
Radjotelegraficznego Transatlantyc- 
kiego. (s) 

— Rozkład lotów „Aerolotu*. 
Zarządzono wysłanie do urzędów 
pocztowych I, II, III i IV kłasy po 
jednym egzeplarzu rozkładu lotów 
Polskiej Linji Lotniczej „Aerolot“ 
z wążnością od 1-go października 
1926 roku. 
Rozkłady będą wywieszone w miej- 
scu widocznem dla publiczności za- 
miast dawnych plakatów. 

Na żądanie będą udzielane pu- 
bliczności informacje co do korzy- 
stania z poczty lotniczej w myśl 
odnośnych okólników i ae 

5 
— Doręczanie przesyłek gmi- 

nom i gromadom w zamiejsco- 
wym Okręgu Doręczeń. Nawią- 
zując do zarządzenia Generalnej 
Dyrekcji Poczti Telegr., Wileńska 
Dyrekcja poleca urzędom i agen* 
cjom zwrócić szczególną uwagę na 
przedłożenie wykazu zawierającego 
nazwy gmin i gromad, które nie 
wykonywują zarządzenia Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych lub nie 
w terminie do 30.1X 1926 r. 

Przekroczenie tego terminu po- 
ciągnie za sobą ukaranie winnych 
wysokiemi grzywnami. (s). 

— 09-ta Loterja Państwowa 
na cele dobroczynne. W najbliż- 
szym czasie Generalna Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów ogłosi odezwę 
do personelu w sprawie wzięcia u- 
działu w rozpowszechnianiu losów 
tej loterji. 

Personelowi, który w zrozumie- 
niu dobroczynnych celów loterji 
weźmie czynny współudział w roz- 
przedaży losów, będzie przyznane 
odpowiednie wynagrodzenie ko- 
lektorskie. 

Wileńska Dyrekcja ze swej stro- 
ny wyraża również nadzieję, że 
personel tutejszy w akcji roz- 
powszechniania loterji zajmie miej- 
sce odpowiadające jego liczebności 
i wyrobionemu poczuciu obywatel- 
skiemu. (s) 

WYGODA! 
w gospodarstwie domowem 

Iajnowszy wypróbowany Środek do rozniecania ognia 

ZAPALACZE Raz Dwa Pięć. 
do węgla i drzewa 

teczne: smolaki, trzaski, szczypki, papier, nafta i wszelkie inne podpałki. 
Zapalacze Raz Dwa Pięć zapewniają w gospodarstwie domowem: wygodę, 

oszczędność 30—500/o kosztów podpałki, czystość, pewność w zapalaniu i t. d. 
Zapalacze Raz Dwa Pięć zabezpieczają w zupełności przed: wybuchami (tak 

częstymi przy używaniu do podpalania w piecach nafty, benzyny it.p.), oparzeniami, 
skaleczeniami, hałasem (przy robieniu szczypek) wypalaniem dziur w podłogach i dy- 
wanach przy używaniu do podpalania żaru i t. d. 

12 kostek (12 zapalaczy) wynosi 42 gr., cena 
zapalaczy wynosi 48 gr.) 

Z chwilą wprowadzenia na rynek Zapalaczy Raz Dwa Pięć, okazały się | 

Wszędzie do nabycia! 
Zamówienia jakoteż zgłoszenia hurtowników i agzntów po miastach Polski i na prowincji przyjmuje $ I 

Wytwórnia Zapalaczy „Raz Dwa Pięć* „STABRO% Sp. z o. o. 
Generalna Reprezentacja: „STANDARD LLOYD" Kopernika 17, Lwów. 

Próbki wysyłamy darmo i opłatnie. 

Užas apa ra | pank "IEAGTOŚ "ne 

1 powodu wyjazd 
sprzedam kawiarnię ja- 
dłodajnię. Królewska 9. 
Dowiedzieć się od 

— 6 

CZYSTOŚĆ! 

Cukiernia i Kawiarnia 
„ZDROWIE“ 

ul. Wielka Nr. 22 (obok 
hotelu  Niszkowskiego) 
poleca smaczne i zdrowe 12 
śniadania, obiady i kola- 
cje oraz rozmaitego ro- 
dzaju pieczywo. Podczas 
obiadów i kolacyj przy- 

  

    

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 

— Stowarzyszenie rezerwis- 
tów i byłych wojskowych, za- 
początkowując swą działalność na 
terenie Województwa Wileńskiego, 
wysunęło w programie prac swo- 
ich, jako jedno z najważniejszych 
zadań, czynny udział w powszech- 
nej akcji przysposobienia wojsko- 
wego społeczeństwa. 

W tym celu Stowarzyszenie wy- 
dało odezwę do rezerwistów i b. 
wojskowych, w której przypomina- 
jąc, iż w razie zagrożenia bytu 
państwa ze strony zewnętrznej oni 
pierwsi będą musieli stanąć z bro: 
nią w ręku w obronie Rzeczypo- 
spolitej, nawołuje rezerwistów i b. 
wojskowych do pracy w przyspo- 
sobieniu wojskowem. Praca będzie 
polegała na tem, iż w Wilnie u- 
tworzone zostaną oddziały P. W. 
z rezerwistów i b. wojsk. oraz o- 
chotników, na prowincji zaś orga- 
nizowane będą kadry P. W. 

Wyszkolenie i ćwiczenia nie 
zajmą wiele czasu, gdyż poświęci 
się temu zaledwie 2 — 3 godzin 
tygodniowo i to w niedziele i 
święta. 

Celem rozpoczęcia tych prac 
jak najprędzej zarząd stowarzysze- 
nia rezerwistów i b. wojskowych 
wyznaczył już kierownika oddzia- 
łów P. W. na m. Wilno, oraz w 
lokalu Stowarzyszenia (ul. Wileń- 
skai 26 — 1) przyjmuje  zapi- 
sy do oddziałów P. W. (c) 

— Zarząd Stow. Weteranów 
1863 r. prosi o umieszczenie na- 
stępującej notatki: 

Panowie Skauci z 5-tej Druży- 
ny, którzy chcą ofiarować swoją 
pomoc weteranom, proszeni są o 
przybycie na posiedzenie Zarządu 
21 listopada o godz. 12 min. 30, 
ul. Garbarska 5, m. 5, 

U LITWINÓW. 

— Zjazd nauczycielstwa li- 
tewskiego. Związek nauczycieli lit- 
winów zwołuje nadzień 6 i 7 grud- 
nia zjazd nauczycielstwa litewskie- 
go do Święcian. Zjazd ten odbę- 
dzie się w sali gimnazjum  litew- 
skiego. Na zjeździe weźmie udział 
nauczycielstwo szkół! powszechnych, 
T-wo „Rytas* oraz szereg nauczy- 
cieli szkół średnich. Zjazd ma obra- 
dować nad bolączkami nauczyciel- 
stwa litewskiego oraz nad ogólnym 
stanem szkolnictwa litewskiego w 
pow. Święciańskim. W czasie obrad 
będą prowadzone aż cztery lekcje 
praktyczne. (c) 

ROZNE. 

— Austrjacki Minister pełno- 
mocny w Wilnie. Dnia 19-go b. 
m. przejazdem do Rygi bawił w 
Wilnie poseł nadzwyczajny i miini- 
ster pełnomocny Rzeczypospolitej 
Austrjackiej p. Mikolas Post, który 
złożył wizytę p. Wojewodzie Wła- 
dysławowi Raczkiewiczowi, a na- 
stępnie w towarzystwie radcy wo- 
jewódzkiego p. Pawła Rauego zwie- 
dził okolice miasta Wilna, (z). 
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Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Występy L. Solskiego. Dziś po raz о- 
statni „Skąpiec” Moliera z L. Solskim 
w roli Harpagona. $ 

Przedstawienie dzisiejsze rozpocznie 
się wyjątkowo o godz. 8 punktualnie. 

W poniedziałek po raz drugi „Miesz- 
czanie* Gorkiego. 

— Niedzielna popołudniówka. W 
niedzielę o godz. 4-ej pp. grane będzie 
arcydzieło Al. Fredcy „Zemsta*. Ceny 
miejsc najniższe od 15 gr. do 2 zł. 

— Wieczorem w niedzielę o godz. 8 
m. 15 — dawno niegrana amerykańska 
krotochwila Mongommery'ego „Dzień 
bez kłamstwa”, 

Ceny biletów od 2 zł. 50 gr. do 20 gr. 
Kasa czynna od godz. 1l-ej r. do 9-ej 
wiecz. bez przerwy. 

— Poranek w Teatrze Polskim 
(sala „Lutnia**). Niedzielny poranek za- 
powiada się nader interesująco. Wystąpi 
na nim młody pianista Aleksander Szat- 
tensztejn, wilnianin, absolwent Akademii 
muzycznej w Berlinie, i wykona utwory 
Chopina, d'Alberta, Debussy'ego, cieka- 
we warjacje na temat polski Ljadowa 
oraz sonatinę Ravela. 

W poranku ponadto bierze udział 
Symeon Swolski—baryton, który odśpie- 
M szereg pieśni Schuberta, Tosti'ego 

inn. 
Ceny od 20 gr. do 2 zł. Początek o 

godz. 12 m. 30 pp. 

WYPADKI i KRADZIEZE. 

W Wilnie. 
— Zamach samobėiczy. Kejler 

Chaim, zam. Szawelska 8, będąc w miesz- 
kaniu siostry swej Julji Dorman przy 
ul. Garbarskiej 17,i posprzeczawszy się 
4 nią, w zamiarze samobójczym napił 
się esencji octowej. Zawezwane pogo- 
towie ratunkowe po udzieleniu despera- 
towi pierwszej pomocy pozostawiło go 
na miejscu w stanie niegroźnym. 

„. — Przejechanie. Taksometr Nr 14237 
kierowany przez szofera Koawasa Wacła- 
wa, zam. Tatarska 9, najechał na prze- 
chodzącą Fiderównę Fominówną Natalję, 
zam. Ostrobraniska 9. Poszwankowaną 
w stanie nie budzącym obaw 0 życie 
przewieziono do szpitala żydowskiego. 
Wypadek miał miejsce na ulicy Wielkiej 
w pobliżu sali Miejskiej. 

— Podrzutki. W korytarzu domu 
Nr 23 przy ul. Portowej znaleziono nie- 
mowię płci męskiej, które skierowano 
do przytułka Dzieciątka Jezus. 

— Na klatce schodowej domu Nr 11 
przy ul. Wingry znaleziono 2-tygodnio- 
we niemowlę płci żeńskiej, które skie- 
rowano do przytułka Dzieciątka Jezus. 

„— Kradzieże. Z mieszkania Szapiro 
Leji, zam. Szeptyckiego 8, przez otwar- 
cie lufcika, skradziono różną bieliznę 
wart. 200 zł. Podejrzeń brak. 

— Amilewiczowi Kazimierzowi, zam. 
Sawicz 2, skradziono z pracowni miesz. 
czącej się pod tymże adresem skóry i 
SE inne rzeczy ogólnej wart. 289 zł. 

gr. = 
— Nieznani sprawcy zapomocą wy- 

rwania skoblażdostali się do mieszkania 
Stir Pesi, zam. Rydza-Śmigłego 36 i do- 
konali kradzieży garderoby wart. 500 zł. 

Na prowincji. 

— Pobicie, We wsi Bojary, gm, wia- 
żyńskiej, pow. wilejskiego na zabawie 
weselnej, podczas bójki, został ciężko 
pobity Andrzejewski yi i Paszkowski 
Jan, mieszkańcy „wsi Bojary przez Kle- 
mionka Mikołaja i Durowicza Borysa, 
mieszkańców wsi Budziszcze. Sprawców 
pobicia zaaresztowano i z aktami skie- 
rowano do Sądu Pokoju dla zastosowa- 
nia środka zapobiegawczego. 

— Pożar. We wsi Kisielewszcžyzna, 
gm. rukojńskiej, pow. wileńsko-trockiego, 
wskutek niewyjaśnionej narazie przyczy- 
ny, spalił się dom mieszkalny Mankie- 
wicza Józefa. Straty wynoszą 5000. zł. (f) 

  

  

Т-0 
WYDAWNICZE 

Sp. Z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX* 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI RACHUNKOWE, 

KSIĄŻKI I BROSZURY 

CENY NISKIE, 
WYKONANIE DOKŁADNE   
   

  

wiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr.9. 
>niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań 
1176[4 | złoty. Gabinety. 1498-b 

  

Ul. Św. IGNACEGO 5. 
Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko I dokładnie. 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 

OS5086 6 SOSOOS0O 
Skle gastronomiozno-mleozny IN JEZIERSKI, 
ul ielka 47, obok 

hotelu „Palace“. 
Ryby, konserwy, czekola- 
dy krajowe i zagraniczne, 
sery szwajcarskie i holen- 

„„kuchennych „Alumi- 
nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-1386 

E " Najstar- 
„ji tuk szą firma 
w kraju założ. w 1840 r, 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

Sprzedam niedrogo 
Żyrandol elektryczny i 
krzesło do pianina. UI. 
Wileńska 16, tel, 397, 
sklep $, Szawedanca. Ma- 
szyny do pisania, przyj- 
muję reparację i kupuję. 

2053-b 

Zakład Ty 
PY ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygjena.  1685-b 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 

WILNO. 

  i SUMIENNE. 

  

gPecialny sklep naczyń * 

(hę kupić pianino 
lub fortepiaa w dobrym 
stanie, Kasztanowa 4—14, 

  

Obiady domowe 
różne zakąski chłodne i 
gorące. Miejski Passaż 

r. 5 „Leon”. Ceny do- 
stępne. 2079-b 

Odz. SE CAEN ld Šš Lacki, Wielka az н 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” iin. 

grywa orkiestrą. / 2148 2167.5 Taszyny do pisania, do 
ty "e bad? wielki 
wybór p amofonow., 

Dr. Cz. Koneczny Mieszkania instrumentów muzyczn., 
Choroby zębów, chirur- 

  

3 pokoje z kuchnią z wy- lusterek, lampek elektr. 

derskie, masło świeże, 
oraz sprzedaż kart do gry 

Ceny konkurencyjne. 
1633-b 

składający się z 3 
pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
rywatne mieszkanie о- 
ecnie jadłodajnia, Ulica 

Wielka 5, m. 19, -b 

pracownia specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze» 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony, 
Z. JOC, Niemiecka 24, ho! ; godami, 2 pokoje z kuch- i żarówek. Pracownia do а-1327 ЁЪ}Ё'БЁЁ?ЁЁ'ЬЭЁ'ЁЁЁ nią w śródmieściu i inne reperacji różn. systemów Najtańsze źródło mater: ny. Mickiewicza 11--8. do wynajęcia zaraz maszyn, 1695-b l jałów elektrotechnicz- 

Wojskowym i urzędni. Dom Handl.-Komis. “ zaktad opty- Tych Biuro „DZWON*, kom zniżka. Bi „Zachęta* „ОНМ cznożokuiky: Wilno, Wileńska 21, tele: 1 czny, największy w Wi- fon 655. Urządzenie in- 
Jpssia się obiady do- 

mowe z 3-ch dań 1 
zł. oraz kolacje. Produk- 

ta codziennie świeże. 
Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja*. 1693-b 

Druk. „Pax”, ul. św. Ignacego 5, Tel. 8-93, 

2184 
Unievażnia się zgubio* 

ny index U. 5. В. 
L. 4342, wydany na imię 
Lucjana Kope, 

5. 

Gdańska 6, tel. 9-05. | 

В. 

leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. jeja okulary po 
receptach Kasy ce 

1691-b 

instalacji elektr., żyran= 
doli, żarówki i t. p. 

2147-b 

Meble na dogodnych wa- 
runkach S. AN- 

CELEWICZ. Niemiecka 
15 (w podwórzu), 1745 

najtańszych l. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. _ 1484-ą 

Ogłoszenia 
do 

„Mujera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„„Kurjera Wileńskiego" 
Jagieliońska 3. 

  

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecz ne 

Redaktor edpewiedzialny Micha? Szukiewicz


