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| zalety, 
posiadały nigdy dawniejsze wystą- 

"pienia rządu sowieckiego. 

Należność pocztowa oplacona ryczajtem. . 
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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do d „poc 

kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25'% zniżki, į 

miejscowe— 157% drożej. Układ ogłoszeń 6-ci0 ł 
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Wilno, Czwartek 25 listopada 1926 r. Cena 20 groszy. 
    

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Czesław Kłossowski 
Podprokurator przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 

opatrzony ŚŚ Sakramentami zmarł w dniu 23 listopada 1926 r. 

o godz. 8-ej wieczorem w wieku lat 92: 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wileńskiej Nr. 31 

do Kościoła Św. Ducha nastąpi we czwartek, dnia 26 b. m. 
o godz. 4-ej po południu. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek dn. 26 b. m. w tymże Koś- 

ciele o godz. 942 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. 

O czem, pogrążeni w smutku, zawiadamiają KOLEDZY. 

ESET S LSAS A 

L powodu nofy sowiezkiej. 
Odpowiedź rosyjska na notę 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

z dnia 23 października w sprawie 

zakwestjonowanej przynależności 

Wilna do Polski w traktacie so-- 
wiecko-litewskim 0 nieagresji od- 

biega swem ujęciem i tonem  bar- 

dzo daleko od tych not, które wrę- 

czone były rządowi polskiemu bez- 

pośrednio po ukończeniu wojny i 

zawarciu Traktatu Ryskiego. Jest 

więc ona ściśle merytoryczna i daje 

odpowiedź tylko na te zagadnienia, 

które poruszała nota polska; jest 

ona pozatem pozbawiona cech agi- 

tacji obliczonej nazewnątrz. 

Ta ewolucja w sposobie reda- 

gowania not przez Komisarjat Lu- 

aw zagranicznych w low do 

    

     
    

  

to jest zwięzłości, 

Nota rosyjska zawiera trzy za- 

sadnicze tezy: 

Pierwsza z nich jest wyraźnem 

podkreśleniem, że rząd Związku 

Socjalistycznych Republik Rad, pod- 

pisując traktat sowiecko-litewski z 

dnia 28 września, „nie miał w żad- 

nym stopniu zamiaru podać w 

wątpliwość art. 2 Traktatu Ryskie- 

go, ustanawiającego granice między 

Z. S. S. R. a Rzecząpospolitą Pol- 

ską“. 

Druga, sformułowana bezpo- 

średnio po stwierdzeniu nienaru- 

szalności granic państwa polskiego, 

jest jakgdyby silniejszem jeszcze 

podkreśleniem pokojowości polityki 

sowieckiej wobec Polski i deklaru- 

je, że „niezmiennem życzeniem na- 

rodów Z. S. S. S. jest žyč na sto- 

pie pokoju i przylažni ze wszystkie- 

mi innemi narodami i szczerem ich 

dążeniem jest ustanowienie przy- 

jacielskich stosunków z narodem 

polskim". 
O ile obie wyżej wspomniane 

lezy są charakteru ogólnego, o tyle 

trzecia z nich, wysunięta na czoło 

noty, odnosi się bezpośrednio do 

zagadnienia Wilna. Rząd sowiecki, 

zgodnie ze swem dotychczasowem 

stanowiskiem, nie chce uznać de- 

cyzji Rady Ambasadorów z dnia 

15 marca 1923 r., odmawiając kom- 

petencji jakiejkolwiek trzeciej stro- 

nie. Jest to więc i nadal całkowite 

negowanie tego faktu, że do tej 

trzeciej strony zwróciły się z proś- 

bą o rostrzygnięcie sporu co do 

rozgraniczenia oba państwa, to 

jest Litwa i Polska, z nich Litwa 

wcześniej nawet niż Polska, i że 

to samo już wystarcza do Zre- 

zygnowania z zapytania, czy te trze- 

cie państwa miały jakiekolwiek 

prawa historyczne, jurydyczne lub 

moralne do rozporządzania Spor- 

nemi terytorjami. Ponadto, i to jest 

może najciekawszy moment w od- 

powiedzi rosyjskiej,—rząd sowiec- 

ki stara się niejako zrzucić z sie- 

bie odpowiedzialność za nieuzna- 

wanie decyzji konferencji Ambasa- 

dorów na rząd litewski. Tej tenden- 

cji dopatrujemy się w następujących 

słowach: „do chwili obecnej rząd 

Związku Socjalistycznych Republik 

Rad nie otrzymał żadnego powia- 

domienia o takiem porozumieniu 

od rządów Rzeczypospolitej Pol- 

skiej i Republiki Litewskiej, prze- 

ciwnie został on powiadomiony 

przez rząd litewski, że rząd ten 

spór o granicach polsko litewskich 

do tej pory uważa za nierozstrzyg- 

niety“. 
Oczywista rzecz, že rząd polski 

nie ma żadnego obowiązku — „ро- 

a 

    

Wileńsz Tego zgoła nie 

przewidywał Traktat Ryski, więc 

też z polskiej strony żadnego „po” 

wiadomienia* rząd rosyjski nie 0- 

trzyma. 
Jest to dla nas rzeczą dość o- 

bojętną, co donosił rząd litewski 

rządowi sowieckiemu w odniesieniu 

do sprawy Wilna. Spór o Wiłno 

jest załatwiony, o tem wie Polska, 

Litwa i wszyscy ci, których ten spór 
interesował —decyzją z dnia 15 mar- 

ca 1923 r., co zostało przez Kon- 

ferencję Ambasadorów ponownie 

oficjalnie stwierdzone  naskutek 

zawarcia traktatu sowiecko-litew- 

skiego z dnia 28 września. 

To nam wystarcza, gdy chodzi 

o akt prawa narodowego. Zostaje 

natomiast do uregulowania zagad- 

nienie stosunków polsko-litewskich, 

których dotychczasowy stan domaga 

się radykalnej zmiany w myśl is- 

totnych potrzeb obu stron. Sprawy 

te jednak mimo tak znacznej ostat- 

nio aktywności „rządu sowieckiego 

w dziedzinie polityki bałtyckiej po- 

zostać muszą poza orbitą wpły” 

wów rosyjskich. P. 

Wiadomości nalifyczne, 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Poseł Rzplitej Polskiej w Rydze, 

p. Łukasiewicz, który od kilku dni 

przebywał w Warszawie, wyjechał 
wczoraj z powrotem do Rygi. 

Podczas swego pobytu w War- 

szawie p. Łukasiewicz zdawał spra* 

wozdanie p. min. Zaleskiemu. 

© 
Wczoraj odbyło się posiedzenie 

komisji parlamentarnej PPS. 
Na wniosek posła Marka ko- 

misja postanowiła zażądać zwoła- 
nia plenarnego posiedzenia komisji 
parlamentarnej do spraw zagranicz- 
nych. 

Komisja domaga się, by p. min. 
Zaleski złożył komisji do spraw 
zagranicznych sprawozdanie, wo- 
bec zbliżania się terminu sesji. Ligi 

Narodów. 

  

(omu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 1а 
dla poszukujących pracy 

Gio 
ne skusji 

ала иии | 

Marszałek Pilsudski: 

lamowy na IV stronie 10-cio łamowy. 
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‚ CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., 
—50% zniżki, ogł. zagraniczn 

w Wilnie, 
Dziś o godz. 8-ej m. 05 rano przybywa do Wilna Pre- 

zes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych, Mar- 

szałek józef Piłsudski, który zabawi w Wilnie kilka dni. 

Przyjazd jego ma charakter urzędowy. 

Na dworcu będą go witać delegacje wszystkich puł- 

ków, kompanja hororowa 1-go p. p. Leg., oraz władze 

cywilne i przedstawiciele społeczeństwa. 

Sprawa Chorzowa. 
Podjęcie rokowań między Polską a Nlemcami. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Jak wiadomo, w poniedziałek podjęte zostały rokowania pomiędzy 

Polską a Niemcami w sprawie Chorzowa. 

wchodzą pp. Mrozowski i dyrektor fabryki 

Niemieckiej delegacji przewodniczy prof. 

Niemcy stoją nadal na stanowisku, ż 

W skład delegacji polskiej 
chorzewskiej, Pawłowski. 

ufmann. 
podstawą rokowań winna być 

decyzja Trybunała Haskiego, która, jak wiadomo, nie jest dla Polski 

korzystna. Delegacja niemiecka skłonna j 

Gdyby nie nastąpiło porozumienie, 
nownie do Trybunału Haskiego. 

W tych warunkach zadanie 

  

t poczynić Polsce ustępstwa. 
| m mają się zwrócić po- 

delegacji polskiej jest niezwykle trudne. 

_ Sejm i Rząd. 
Dalsze obrady nad budże- 

tem M. S. Wewn. w sej- 
mowej kom. budżetowej. 

Sejmowa komisja budżetowa 

pod przewodnictwem pos. Rymara* 

(ZLN) obradowała dziś przed po- 

łudniem w dalszym ciągu nad bud- 

żetem Min. Spraw Wewn. 
W zakończeniu dyskusji ogól- 

nej wiceminister Jaroszyński w go0- 

dzinnem przemówieniu scharakte- 

ryzował pracę ministerstwa, przy- 

czem omówił zmiany personalne, 

dokonane w zakresie Min. Spraw 

 Wewnętrz., Oraz odpierał wysuwa      

    

         Pan. wiceiminister wskazał, 
do tej chwili liczba urzędników 

przeniesionych w stan nieczynny 

wynosi w centrali 16, na liczbę 

zredukowanych 67 i również 16. 

we władzach powiatowych i woje- 

wódzkich na ogólną liczbę około 

700 zredukowanych; przedstawił 

szczegółowo pracę ministerstwa w 

zakresie reformy administracyjnej, 
pojętej z jednej strony jako zmiana 

i ulepszenie form organizacji, Z 

drugiej jako ujednostajnienie i po- 

prawienie ministerjalnego prawa 

administracyjnego, oraz stworzenie 

nieistniejącego  dotąd właściwie 

prawa o postępowaniu i egzeku- 
cji administracyjnej 

W rzeczach tych kontynuują się 

poczynania dawno przez Minister- 

stwo podjęte i podejmują się no- 

we. Stan istniejących organizacyj 

samorządu uważa ministerstwo za 

nie do zniesienia. 
W komisjach administracyjnych 

będzie ministerstwo współpracowało 

w kierunku wyjścia z obecnej sy- 

tuacji. 
Stwierdzając, że ministerstwo 

samo wkroczyło na drogę daleko 

idących redukcyj i oszczędności, co 

znajduje wyraz w przedłożonym 

budżecie, wiceminister uważa za 

niebezpieczne zmuszanie minister- 

stwa do dalszej redukcji przez ob- 

cięcie mechaniczne w budżecie, al- 

bowiem dalsze oszczędności dadzą 

się osiągnąć jedynie przez syste- 

matvczną reorganizację. 
Środki te nie mogą być stoso- 

wane w sposób gwałtowny bez 

szkody dla sprawności aparatu ad- 

ministracyjnego. 
Następnie komisja przeszła do 

dyskusji szczegółowej; po stronie 

dochodów podwyższono sumę, 

jaką osiągnie się ze sprzedaży ko- 

ni policyjnych o 110.800 złotych, 

natomiast skreślono dochód 29.000 

złotych ze sprzedzży znoszonego 

umundurowanie. W wydatkach zni- 
żono różne pozycje w dziale pierw- 

szym, ogółem o sumę 196 tysięcy 
złotycha 

W dziale traktującym o wydat- 
kach województw i starostw Ogó- 
łem zniżono różne pozycje na 
sumę 1.080.000 zł. 

Cały dział służby zdrowia przy- 
jęto bez zmian. 

Rozpoczęto dyskusję szczegó- 
łową nad działem policji państwo- 
wej. Dalszy ciąg popołudniu o 
godz, 4 min. 30. (Pat.) 

W sprawie interpelacji 44 
rtykułu Konstytucji. 

osiedzenie sejmowej komisji 
konstytucyjnej miało na pierwszym 
punkcie porządku dziennego spra- 
wę rezygnacji przewodniczącego 
komisji pos. Głąbińskiego (Z.L.N). 

_ Na wniosek pos. Dubanowicza 
(ChN) ze względu na poprawę sta- 
nu zdrowia pos. Głąbiński rezy- 
gnację swą cofnął. 

- Pos. Polakiewicz (Str. Chł.) 
przewodniczył jednak nadal na po- 
siedzeniu, ponieważ odpowiedzial- 

ość za przedmiot obrad, będący 
ą porz. dziennym podnosi on, 

jako urzędujący w tym czasie prze- 
wodniczący komisji. 

Następnie pos. Polakiewicz za- 
wiadomił komisję, że zwracał się 
do dwóch profesorów, znawców 
prawa konstytucyjnego, p. Włady- 
sława Jaworskiego i Zygmunta Cy- 
bichowskiego, aby wypowiedzieli 
swą opinię w sprawie interpretacji 
artykułu 44 Konstytucji. 

Prof. Jaworski, dziękując za о- 
kazane mu zaufanie, komunikuje, 
że jako członek rady prawniczej 
nie może wydać opinji na wezwa- 
nie skierowane tylko do niego, 
stosownie do regulaminu obrad 
rady prawniczej. 

Z tego też powodu wysłał dnia 
23 b. m. opinję swoją p. mini- 
strowi sprawiedliwości, jako prze- 
wodniczącemu rady, do jego roz- 
porządzenia, zawiadamiając go rów- 
nocześnie o treści listu, wysłanego 
do przewodniczącego komisji kon- 
stytucyjnej. * 

Przewodniczący stwierdza, iż 
wskutek nieobecności w Warszawie 
p. ministra sprawiedliwości nie 
mógł opinji tej uzyskać, natomiast 
odczytał opinję nadesłaną przez 
prof. Cybichowskiego, która brzmi 
jak następuje: 

Opinia profesora Cybicho- 
wskiego w sprawie uchyla- 
nia rozporządzeń Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej. 

Wielce Szanowny Panie Preze- 
sie. W odpowiedzi na zapytanie 
Pana Prezesa z dnia 19 bm. mam 
zaszczyt zakomunikować swoją o- 
pinję w sprawie uchylania przez 
Sejm rozporządzeń Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej. Konstytucja 
głosi w artykule 44, że rozporzą- 
dzenia ustawodawcze Prezydenta 
tracą moc, jeżeli po złożeniu tch 
Sejmowi będą przez Sejm uchylone. 

Konstytucja stwarza związek 
czasowy pomiędzy uchyleniem i zło- 
żeniem, żądając, aby złożenie po- 
przedzało uchylenie. Przepis ten 
wobec jego redakcji nie budzi wąt- 
pliwości, lecz trudności powstały 
na tle stosunku tego postanowie- 
nia do artykułu 10 Konstytucji o 

inicjatywie ustawodawczej Sejmu. 
Zapytywano, czy Sejm na mocy 

art. 10 Konstytucji nie może uchy- 

lać rozporządzenia Prezydenta przez 

ustawę z pominięciem normy arty- 

kułu 44 Konstytucji, a więc nawet 

i wtedy, gdy rozporządzenia nie 
złożono Sejmowi. 

Należy wyjaśnić, że artykuł 10 
Konstytucji, jako norma ogólna 
wcześniejsza doznała śŚcieśnienia 
przez art. 44 Konstytucji, jako nor- 
mę szczegółową, późniejszą, w myśl 
zasady „lex specialis posterior de- 
rogat legi generalis priori”. 

Chcąc uchylić rozporządzenie 
Prezydenta, Sejm w wypadku arty- 
kułu 44 musi zaczekać na złożenie 
rozporządzenia Sejmowi. 

Następnie trzeba wskazać, że 

uchylenia rozporządzenia, jak znie- 

sienie ustawy, jest aktem ustawo- 

dawstwa i musi dlatego według 

artykułu 3 Konstytucji mieć formę 

ustawy. 
Uchylenie rozporządzeń jest sta- 

nowiskiem normy prawa i należy 

według art. 3 Konstytucji do za- 

kresu ustawodawstwa. Niema w ar- 

tykule 44 Konstytucji postanowie- 
nia, któraby dla uchylenia rozpo- 

rządzenia Prezydenta przez Sejm 

wyłączało drogę ustawodawstwa i 

samo przez się rozumie się, że u- 

chylenie rozporządzenia ustawo- 

dawczego podpisanego przez Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej, przez pre- 

zesa Rady Ministrów i przez wSzyst- 

kich ministów, jest rzeczą ważniej- 

szą, aniżeli wiele spraw załatwia- 

nych na drodze ustawodawczej. 
Powaga właściwa dostojnej 0- 

sobie naczelnika Najjaśniejszej Rze- 

czypospolitej wymaga, aby uchyle- 

nie rozporządzenia, na którem zna- 

lazł się podpis Prezydenta, jeżeli 

jest już konieczne, miało formę u- 

stawy. 
Tylko wyraźny przepis mógłby 

wyłączyć w tej sprawie drogę usta- 

wodawczą. Tego przepisu niema, 

Sejm więc słusznie wybrał formę 

ustawy. 

Dalszy ciąg dyskusji. 

Pozatem przewodniczący zako- 

munikował, że zaproszenie na po- 

siedzenie komisji konstytucyjnej w 

zwykłej drodze wysłał, a pozatem 

zwracając się, jako prezes komisji, 

do wybitnych znawców prawa kon- 

stytucyjnego, chciał dać komisji 

możność usłyszenia Opinji z poza 

Sejmu. 

Pos. Marek (PPS) w drodze 

formalnej przeciwstawił się zasię- 

ganiu opinji u osób postronnych 

przez przewodniczącego komisji i 

stwierdził, że opinia prof. Cybi- 

chowskiego jest opinią osoby pry- 

watnej i w żadnej mierze nie obo- 

wiązuje komisji. 
Mówca proponuje, aby odczy- 

tanie pisma uznać za odbyte przed 

otwarciem posiedzenia. Przewodni- 

czący pos. Polakiewicz stwierdza, 

że posiedzenie było już otwarte i 

że w sprawie zwrócenia się O 0О- 

pinję do profesorów zasięgał rady 

p. Marszałka Sejmu i jednego z 

wybitnych posłów. 
Pos. Liebermann (PPS) rów- 

nież zastrzegł się przeciw zasięga- 

niu opinji osób prywatnych. Mów- 

ca uważa, że sędzią między rzą- 

dem a parlamentem nie może być, 

jak w danym wypadku, wątpliwej 

wartości naukowej opinja. Jedynie 

Sejm może i ma prawo wypowie- 

dzieć się w tej sprawie. Wreszcie 

stwierdza, że przewodniczący pos. 

Polakiewicz nie był upoważniony 

przez plenum komisji do takiego 

kroku. Wobec tego pos. Polakie- 

wicz powoławszy się na miarodaj- 

ną opinję p. Marszałka Sejmu, że 

zasięganie opinji z poza Sejmu o- 

sób postronnych nie miało na ce- 

lu wpływania w jakiejkolwiek for- 

mie na opinję komisji, a tylko 

chęć dania oświetlenia z poza Sej- 

mu i wobec wątpliwości odczytał 

tekst swego listu wystosowanego 

do obu profesorów. . 

Pos. Marek widzi bląd w tem, 

že na pismach figuruje podpis pos. 

Polakiewicza jako przewodniczące- 

go komisji. 
Wobec tego pos. Polakiewicz 

powołuje się na precedensy, jakie 

miały miejsce w Sejmie Ustawo- 

dawczym przy uchwalaniu ustawy 

o wzajemnem ubezpieczeniu. For- 

mę pisma przygotowała kancelarja 

Sejmu Przystąpiono do meritum 

spraw. W dyskusji zabierali głos 

pos. Liebermann, Konopczyński, 
Dubanowicz, Schreiber, Czapiński, 

Bagiński, Błażejewicz, Miłczyński, 

Stroński i Kiernik. в 

"komisji prawniczej 

y T za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy 

e—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i b 

Tersgpy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

Na podstawie dyskusji po 20- 
minutowej przerwie przyjęto jedno 
myślnie następującą uchwałę: 

W związku ze sprawozdaniem 
z dnia 15. XI. 

1926 r. o wnioskach poselskich 
dotyczących uchylenia rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej w dniu 4. XI. 1926 r. (Dz. 
Ust. R. P. N. 110 poz. 640) o ka- 
rach za rozpowszechnianie niepra- 
wdziwych wiadomości, komisja kon- 
stytucyjna jednomyślnie stwierdza: 

Niezależnie od przewidzianego 
art. 44 konstytucji trybu uchylania 
rozporządzeń Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej wydanych na podstawie 
tego art. Konstytucji ust. 6, tudzież 
ustawy 0 upoważnieniach prezy- 

denta z dnia 2. VIII. 1926 roku 
przysługuje Sejmowi na zasadzie 
artykułu 2, 3, 10 i 35 Konstytucji 
w każdym czasie prawo uchylenia 
takich rozporządzeń w, drodze zwy- 
czajnej ustawy. 

Wobec wątpliwości, 
formie komisja debatuje nad inter- 
pretacją artykułu 44, przewodniczą- 
cy stwierdza, że materja ta została 
przekazana komisji na podstawie 
uchwał Sejmu. 

Dla ścisłości odczytuje enuncja- 
cję Marszałka z 307 posiedzenia 
Sejmu. 

Wobec tego, że przeciwko prze- 
wodniczącemu pos. Polakiewiczowi 
podniesiono zarzuty w sprawie 
zwrócenia się o opinię profesorów, 
prosi pos. Polakiewicz prezesa 
Głąbińskiego 0 natychmiastowe 
stwierdzenie, czy cieszy się nadal 
zaufaniem komisji. Po objęciu prze- 
wodnictwa pos. Głąbiński stwier- 
dza jednomyślność komisji w kie- 
runku zaufania dla wiceprezesa. 

Prezes Głąbiński komunikuje, 
że ma zamiar zwołać posiedzenie 
komisji w połowie przyszłego ty- 
godnia dla rozpatrzenia innych 
spraw. 

Z senackiej Komisji skar- 
bowo - budżetowej. 

WARSZAWA, 24.XI (Pat). Se- 
nacka komisja skarbowo-budżetowa 

zakończyła dziś sprawozdanie Naj- 

wyższej Izby Kontroli o budźecie 

Min-stwa Rolnictwa, przyczem na 

wniosek referenta sen. Pułaskiego 

(ZLN) uchwalono szereg rezolucyj, 
a m. in. rezolucję: 

1) stwierdzającą poprawę ra- 

chunkowości i sprawozdawczości 

w dziale ogólnej administracji min. 

rolnictwa, zwracającą jednak uwagę 

na sprawę celowego zużywania za- 

siłków na cele rolnicze, które dziś 

stanowią znaczną pozycję w bud- 

żecie min-stwa rolnictwa. 
2) w drugiej rezolucji komisja 

stwierdza konieczność powzięcia 
jak najszybszej decyzji, które mająt- 

ki państwowe mają przejść na rzecz 

min-stwa reform rolnych, gdyż stan 

przejściowy powoduje straty dla 

skarbu państwa. 
Ponadto komisja uchwaliła co 

następuje: Przyjmując do wiadomo- 

ści sprawozdanie dotyczące admini* 

stracji i eksploatacji lasów państw., 

senat wzywa rząd, aby w myśl u- 

przednich uchwał: 
a) zorganizował fachową, sprę- 

żystą administrację lasów, któraby 

zapewniła rozwój produkcji, 
b) rozwinął eksploatację leśną, 

zapewniającą jak największą docho- 

dowość skarbowi państwa przy po- В 

mocy odpowiedniej polityki leśnej 

i przez wysokie uprzemysłowienie 
przedsiębiorstwa. 

W dalszym ciągu posiedzenia 

komisja rozpatrywała sprawozdanie 

Najwyższej Izby Kontroli o .budże- 

cie min-stwa spraw wojsk., przy- 

czem część dotyczącą wyżywienia i 

umundurowania wojska zreferował 

sen. Rottenstreich (Koło Żyd.), po- 
zostałą zaś część sen. Januszewski 

(Wyzw.). 
Obaj referenci stwierdzili po- 

prawę w administracji wojska oraz 

dążenie min-stwa do stałego uspra- 

wnienia tej administracji. 

W dyskusji, jaka się rozwinęła, 

zabierali głos sen. Adelman (ChD) 

i Wojnarowski (ZLN), szef korpusu 

kontrolerów pułk. Maciszewski oraz 

przedstawiciel Najwyższej Izby Kon- 

troli Państwa. 
Zgłoszone rezolucje będą przed- 

miotem uchwał na jednem z naj- 

bliższych posiedzeń komisji. 

——— 

w jakiej .
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aleń 23-90 listopada u Litwinów wileńskich. 
Obchód 75-lecia urodzin dr. J. Basanowicza. 

We wtorek w zapełnionej po 

brzegi sali Klubu Kupieckiego (daw- 
niej sali Plastyków) odbyło się u- 

roczyste posiedzenie Litewskiego 

Towarzystwa Naukowego w celu 

uczczenia 75-letniej rocznicy uro- 

dzin, jednego z pierwszych pione- 

rów odrodzeńczego ruchu litewskie- 
go, dr. Jana Basanowicza. 

Po wstępnem przemówieniu dr. 

Ałsejki zabrał głos ks. dr. Zającz- 

kowski, który w treściwym referacie 

zobrazował pełną trudów i poświę- 

ceń dla sprawy swego narodu dzia- 

łalność czcigodnego Jubilata. 
Potem przemawiali przedstawi- 

ciele różnych organizacji krajowych 

zarówno litewskich, jak też pol- 

skich, białoruskich i żydowskich. 

W imieniu polaków przemawia:o 

dwóch mówców: red. Ludwik A- 

bramowicz w imieniu zwolenników 

ideowych „Przeglądu Wileńskiego" 

oraz red. Marjan Świechowski w 
imieniu „Kurjera Wileńskiego *. Red. 

Świechowski podkreślił, iż pomi- 
mo wszystkich różnic łączy nas z 

litwinami jedna rzecz, łączy gorą- 

ce umiłowanie tego kraju, który 

kochać uczył nas wspólny nasz 
Wieszcz Adam Mickiewicz. 
W imieniu redakcji naszego 
pisma mówca złożył czcigodnemu 
Jubilatowi życzenia jeszcze długich 
lat życia i długiej owocnej pracy. 
W imieniu Białorusinów przema- 
wiali p. Łuckiewicz oraz, ks. A. 
Stankiewicz, w imieniu Żydów— 
poseł dr. Wygodzki. 

Pozatem odczytano szereg de- 
pesz i listów nadesłanych niemal 
ze wszystkich punktów Europy. Z 
członków polskiego społeczeństwa 
listy z życzeniami nadesłali red. 
Czesław Jankowski, prof. H. Koś- 
ciałkowski, prof. Ostrowski i p. 
Michał Brensztejn. 

Pośród ogromnej ilości adre- 
sów i hołdów, złożonych  Jubila- 
towi, na szczególną uwagę  zasłu- 
guje artyst. wyrzeźbiona bryła wę- 
gla kamiennego nadesłana przez 
robotników litwinów pracujących 
w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Po przemówieniach odbyła się 
część koncertowa, podczas której 
wykonano szereg produkcji arty- 
stycznych. 

UNEEEEZO WST EITI DAWCA URZAD I IS T DOS 

Zajšcia Kowieńskie. 

Nowe szczegóły. 

KOWNO (tel. wł.). O zajściach niedzielnych kursowały początko- 

wo najsprzeczniejsze wieści. 
przebieg. Po południu odbył się w teatrze wiec studentów, 

przez organizacje, zbliżone do ChD. 

Na ścianach umieszczono plakaty z napisami: 

Daje się jednak ustalić następujący ich 
urządzony 

„Precz z rękoma 

Iskiemi od szkół na Litwie!*—„Niech żyje zjednoczony naród!" itd. 

Po szeregu gorących przemówień przyjęto rezolucje przeciwko „polo- 

nizacji kraju"; przeciwko bolszewizmowi 

Wreszcie uczestnicy wiecu ruszyli 
it p. 
ku Muzeum Wojskowemu. Od 

Alei Wolności demonstrantom zagrodziła drogę policja, która bezzwłocz- 

nie zaczęła rozpraszać demonstrantów. Jedenastu z nich aresztowano. 

Tłum rzucił się do ucieczki. Szybko jednak zebrał się ponownie i ru- 

szył ku Muzeum Wojskowemu. Tutaj znów zetknął się z policją, która 

zażądała rozejścia się. Tłum domagał się uwolnienia aresztowanych. 

Ostatecznie zakończono obopólną zgodą. 

Zajścia w Sejmie. 

Wtorkowe posiedzenie sejmu poświęcone było uczczeniu pamięci 

Jana Basanowicza. Chrześcijańska Demokracja postanowiła wnieść in- 

terpelację w sprawie interwencji policji 
interpelacji : 

dziennym zabrał głos w kwestji formalnej 

kilku słowach zaczął mówić na temat zajść 

Marszałek odebrał głos mówcy. Na ławach opozycji 
Posiedzenie musiano przerwać na pół 

ystąpić do spraw bieżących, stoją- 

dziennym. Z ław Ch.-D. rozległy się okrzyki, żąda- 

Prezydjum odmówiło przyjęcia 
Mimo to przed porządkiem 
pos. Mikszys, który po 
niedzielnych. 
powstała nieopisana wrzawa. 

godziny. Po wznowieniu miano prz, 
cych na porządku 

w czasie zajść niedzielnych. 
ze względów formalnych. 

jące obrad nad interpelacją. Wobec hałasów opozycji posiedzenie mu- 

siano przerwać. 

Śmierć Krasina. 
LONDYN. 24.X1. (Pat.). Ambasador Sowietów Krasin zmarł tu 

dziś rano. 
  

Dymisja gabinetu w Finlandji. 
HELSINGFORS, 24. XI. (Pat.) W związku z interpelacją w spra- 

wie zaopatrzenia armji, parlament uchwalił rządowi votum nieufności 

104 głosami przeciwko 84. | 
Rząd podał się do dymisji. 

Lat temu... 
osiemdziesiąt. 
Z mroków przeszłości przypa- 

dek nasuwa czasami wspomnienia 

i analogje z teraźniejszością, które- 

by się chciało utrwalić i zestawić. 

Ot przerzucając książki w, księgar- 

ni, natrafiam na jedną, kędy wid- 

nieją słowa: „Wobec tego huraga- 
"nu olbrzymiego, który się jeszcze 
nie skończył, cóż mamy począć? 

Pomagajmy jedni drugim! Nie oca- 
leliśmy tak zupełnie, by nie podać 

sobie dłoni. Dość się wszyscy 
znienawidzili! Dosyć! Ratować in- 
nych, to ratować siebie... Wszyst- 
ko co cierpi, oskarża, a wszystko 

co płacze w jednostce, krwawi się 
w społeczeństwie..." Któż to kreśli i 
tak patetyczne aforyzmy?  Genjusz /», madzeniu Ustawodawczem, wystę-. 

którejśżgpując coraz ostrzej przeciw zamia- zapomniany przez epokę, ‹ 
materjalizm pokrył z przerażającą 
szybkością grozę wojny i jej bo- 
haterstwo. To przemawia w lzbie 

Panów Victor Hugo, par Francji, 
król poezji romantycznej, monar- 
chista, republikanin, wygnaniec, try- 
bun ludu i wódz młodzieży rewo- 
lucyjnej łat 1840—1850. 
;. Któż dziś wie, pamięta lub czy- 

ta o człowieku, którego życie by- 
ło pełne i wspaniałe jak mało czy- 
je, który dał narodowi swemu i 
ludzkości całej arcydzieła, był u 

szczytu chwały, zaszczytów, władzy 

i porzucił to wszystko dla dumnej 
radości trwania przy swoich prze- 

konaniach. Dzieckiem zaznał tru- 
dów obozów i wojen, jeżdżąc z 
matką za pułkiem ojca, przyjaciela 

Króla Hieronima Bonaparte po 

Włoszech i Hiszpanji. W pełni mło- 

dzieńczego natchnienia wywołuje 

w Paryżu rewolucję literacką swą 
przedmową do Cromwela i wyzy- 
wającem Credo Romantyzmu. Jako 
19-letni monarchista, piewca ducha 
absolutyzmu, otrzymuje pensję od 
Ludwika XVIII, ale niebawem mier- 
zi go strupieszałość Burbonów i. 
tej formy rządu, i po rewolucji 
lipcowej staje się republikaninem- 
orleanistą. Ludwik-Filip obsypuje 
go zaszczytami: jest parem Francji. 
Akademja obiera go na członka, 
jest królem literatury. Powoli jed- 
nak staje się trybunem ludzi uciś- 
nionych, wolności i idej postępo- 
wych. 

W 1848 r. rewolucja ludowa 
czyni z niego zdecydowanego re- 
publikanina, socjalistę namiętnie 
piętnującego każdą tyranję: kapi- 
tału, władzy, prawa i polityki. 
tym duchu wygłasza mowę w Zgro- 

rom Ludwika Napoleona, prezy- 

denta Republiki. Po zamachu sta- 

nu dn. XII.2.1851 i ogłoszeniu 
Cesarstwa, Piotr Hugo napiętnuje 

z namiętnością niemającą granic 
przelew krwi bratniej przez „tyra- 
na", wróżąc mu okropny koniec, 
którego się też i doczekał w 1870 
roku, kiedy to dobrowolny wygna- 
niec Victor Hugo wracał do Fran- 
cjj z wysp Guernesay i Jersey w 
triumfie sławy, a złamany cesarz 
Francuzów wracał z pod Sedanu 
bez korony, ścigany przekleństwa- 
mi. V. Hugo staje się już do koń- 

ca życia rzecznikiem radykalnych 

dążeń politycznych i socjalnych, 

oraz idei odwetu, którą po nim 

tylko „stary tygrys" Clemenceau 
podniósł i wykonał. Umiera w 
apoteozie chwały w Paryżu, a 
zwłoki jego leżą na olbrzymim ka- 
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Sytuacja walutowa Polski. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wbrew tendencyjnym wiadomościom prasy niemieckiej, sytuacja 
walutowa Polski znacznie się poprawiła. 

Obieg banknotów we wrześniu, wynoszący 379.000.000 zł., okazał 
się nieco mniejszy 
413.000,000 zł. 

Od czerwca obieg biletów zdawkowych 

od obiegu biletów zdawkowych, których było 

i bilonu prawie że nie 

wzrasta, natomiast powiększa się obieg biletów Banku Polskiego, który 
w październiku wynosił 585.000.000 zł. 

Obecny stosunek banknotów do biletów zdawkowych i bilonu jest 
jak 79:100 zł. 
nego skupu walut obcych. 

Obieg banknotów zwiększa się stale naskutek wzmożo- 

Aresztowanie bandy fałszerzy dwu- 
złotówek w Warszawie. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W ostatnich tygodniach zaczęły się pojawiać coraz częściej w o- 
biegu fałszywe bilety skarbowe 2-złotowe, bardzo nieudolnie zrobione. 

Policja warszawska, od dłuższego czasu obserwująca działalność 

fałszerzy, natrafiła wczoraj na skład falsyfikatów przy ul. Okopowej. 
W chwili, gdy policja tam wkraczała, przygotowywano do wywiezie- 

nia na prowincję większej liczby falsyfikatów. 
Całą bandę fałszerzy, złożoną z 5 osób, aresztowano. 

Huragan nad Zakopanem. 
ZAKOPANE, 24. XI. (Pat.) Nad miastem i okolicą szaleje hura- 

gan. Połączenia telegraficzne i telefoniczne w wielu miejscach zostały 
przerwane. 

Siła wiatru jest tak wielka, że zachodzą wypadki wywracania się 
do rowów wozów z końmi. Wszędzie widać pozrywane dachy i powa- 
lone drzewa, które w kilku miejscach zatarasowały chodniki. 

W powietrzu unoszą się dachówki i deski. Ruch publiczny ogra- 
niczony do minimum. 

    

PROTESTY. 
Od grona wychowańców Unl- 

wersytetu Stefana Batorego otrzy- 
mujemy następujące oświadczenie, 
skierowane pod adresem p. Rek- 
tora Uniwersytetu Wileńskiego: 

Do Jego Magnificencji Rektora i 
Prześwietnego Senatu Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego w Wilnie. 

Na publicznem posiedzeniu Są- 
du Okręgowego w Wilnie pod 
przewodnictwem P. Sędziego A. 
Jodziewicza w dniu 20-ym listopa- 
da r. b. rozpoznawana była spra- 
wa Z. Smoleńskiego - Karnickiego. 
Na procesie tym w charakterze bie- 
głego zeznawał prof. Uniwersytetu 
Stefana Batorego Dr. Bronisław 
Wróblewski. W odpowiedzi na wy- 
wody prof. Wróbjewskiego jeden 
z obrońców p. adw. Niedzielski, 
mówiąc o samowolnem wymierze- 
niu sprawiedliwości przez świadka 
Dzierdziejewskiego oskarżonemu i 
powiedziawszy, że świadek ten był 
w towarzystwie dwóch swoich bra- 
tanków — studentów Uniwersytetu 
Stefana Batorego i że to było po- 
jowanie z kijami w nocy na czło- 
wieka — użył słów: „Lagodzącą 
okolicznością dla nich (t. į. stu- 
dentów), iż wzięli udział w tej wy- 

prawie jest to, że są studentami tu- 

tejszego Uniwersytetu i słyszą Z 

ust swego profesora z wyżyn ka” 
tedry, że tak postępować wolno”. 
W dalszym ciągu swego  przemó- 
wienia tenże p. adw. Niedzielski 
wypowiedział się: „To było targ- 
nięcie bezprawne, co nawet p. pro- 
fesor Uniwersytetu Stefana Batore- 
go był tak wspaniałomyślny, že“ 
przyznał”. 

Szanujemy wolność słowa każ- 

tafalku Napoleońskiem pod Arc 
de Triomphe i cała Francja hołd 
mu składa, uczciwszy parę lat przed- 
tem jego 80 letni jubileusz ogól 
nem uwielbieniem za jego huma- 
nitarne idee, odwagę przekonań i 
niepospolity, niejednokrotnie gen- 
jalny w objawach talent poetycki, 
dramatyczny i powieśctowy. 

— Jeśli dziś o nim wspomi- 
nam, bez terminu rocznicy czy ja- 
kiej innej okoliczności, to dla zna- 
lezionej wśród innych, mowy o 
Polsce, mianej 19 marca 1846 r. 
więc świeżo po rzezi galicyjskiej. 
Wygłosił ją Victor Hugo jako 
pierwszą swą mowę polityczną w 
lzbie Panów, po walce p. de 
Montalembert'a z p. Guizot o na- 
szą ojczyznę. Towarzysz Lamen- 
nais'a i redaktor [ Avenir'u do- 
magał się interwencji Francji wispra- 
wach naszych (tak jak bronił spra- 
wy Grecji, Jezuitów, Irlandczyków 
i t. p.). P. Guizot zaznaczył wy- 
raźnie, że rząd da lepszą usługę 
Polakom, gdy się zajmie jedynie 
wspomaganiem ich i užyczeniem 
gościny. Po księciu de la Mosko- 
wa, który odpowiadał Guizot'owi 
zabrał głos poeta. Mówił nieszcze- 
gólnie, dłuższe rzeczy czytał, przy- 
jęty był chłodno. Lamartine w o- 
wych czasąch nierównie większe 
zbierał laury na trybunie politycz- 
nej. Treść mowy jest następująca: 
Victor Hugo zaznacza, że sprawa 
Polski przekracza zakres zwykłych 
spraw politycznych. Łączy ludzi 
różnych obozów i nikt z obecnych 
nie jest obojętny, nie jest obcy 
wzruszeniom i sympatjom, jakie 
ta kwestja wywołuje. a 

— Bowiem jest coś wielkiego 
w tej sprawie. To cywilizacja sa- 
ma jest skompromitowana, obra- 
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dego, a w szczególności pełniącego 
szczytne obowiązki obrońcy, nie- 
mniej jednak musimy  zaprotesto- 
wać wówczas, gdy wolność ta jest 
przez niesmaczną i niezgodną z 
prawdą insynuację nadużyta. 

To też niżej podpisani, wycho- 
wankowie Wszechnicy Batorego i 
b. słuchacze prof. Wróblewskiego, 
w poczuciu obowiązku stania na 
straży czci i godności Almae Mat- 
ris oraz jej grona profesorskiego 
— zakładają stanowczy _ protest 
przeciwko treści i metodom użytym 
w wystąpieniu adw. Niedzielskiego, 
czyniąc to w imię prawa, sprawied- 
liwości i honoru. Jednocześnie wy- 
rażamy podziękowanie p. prof. Pe- 
trusewiczowi, który występując w 
procesie, jako adwokat, godnie sta- 
nął w obronie uczelni i młodzieży 
akademickiej. 

Podpisali: 5. Wilewski, P. Szulc, 
J. Mincerowa, St. Kiaksztowa, Sz. 
Mosiewicz, W. Kajzer, J. Rutkie- 
wicz, K. Achmatowicz, H. Zahor- 
ski, C. Jastrzębski, Z. Buyko, A. 
Marcinowski, T. Wirszyłło, M. Nie- 
wiarowski, St. Kodź, J. Korkuć, 
Z. Plewako, M. Kowalski, D. Mir- 
Pe Mołożawy, B. Wścieklica 
i inni. 

List otwarty 
studentów Wydziału (Prawa Uni- 

wersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. 

Głęboko dotknięci i oburzeni 
krzywdzącą insynuacją, wymierzo- 
ną w dniu 20 b. m. przeciwko 
Prof. Bronisławowi Wróblewskie- 
mu, występującemu w charakterze 

żona przez pewne czyny w tam- 
tym krańcu Europy. Nie wchodzę 
w szczegóły, by ranżywych i krwa- 
wych nie drażnić. Lecz mówię głoś- 
no, cywilizacja europejska otrzyma 
cios, jeśli żaden protest się nie 
ozwie przeciw świeżym postępkom 
rządu austryjackiego w Galicji. 
Dwa narody od wieków odegrały 
w cywilizacji Europy rolę bezin= 
teresowną; Francja i Polska. Francja 
rozproszała mroki, Polska odpy- 
chała barbarzyństwo, Francja roz- 
siewała myśli, Polska broniła 'gra- 
nic. Naród francuski był misjona- 
rzem Europy, Polski był jej ryce- 
rzeml Gdyby naród polski nie 
spełnił swego zadania, francuski 
nie mógłby swego dokonać. Jak 
Grecja miała Leonidasa, tak Pol- 
ska w godzinie inwazji barbarzyń- 
stwa, miała Sobieskiego. 

— To są panowie, fakty, któ- 
rych nie wymazać z pamięci naro- 
dów. Gdy jakiś naród pracował dla 
innych, jest jak człowiek, który 
się innym ludziom zasłużył. Nale- 
ży mu się wdzięczność, uwielbienie 
w dni chwały, szacunek w nie- 
szczęściu, a jeśli przez fatalność 
losu, lud ten, który nigdy egoizmu 
nie miał za swoje prawo, który 
słuchał zawsze tylko swych wspa- 
niałomyślnych popędów, szlachet- 
nych i potężnych instynktów, pcha- 
jących go do obrony . cywilizacji, 
jeśli lud ten staje się małym, to 
niemniej pozostaje wielkim  na- 
rodem! 

— Oto los Polski. Ale Polska, 
Messieurs les pairs, jest jeszcze 
wielka pośród was: wielką jest w 
sympatjach Francji, w szacunku 
Europy, oddała bowiem usługi, 
których się nie zapomina. 

Osiemdziesiąt lat temu skazano 

Z ZBGRANICY. 
Propozycje Niemiec. 

BERLIN. 24. XI. (Pat.) Uzupeł- 
niając podane onegdaj informacje 
w sprawie robotników sezonowych 
z Polski, „Berliner Tageblatt* do- 
nosi. iż rządowi niemieckiemu w 
propozycjach dotyczących powrotu 
osiedlonych na terenie Rzeszy ro- 
botników polskich zależy przede- 
wszystkiem na uruchomieniu przed- 
wojennej emigracji sezonowej i że 
niema on wcale zamiaru stosować 
wobec tych robotników przymusu 
i rugów. 

Propozycje te, zdaniem dzien- 
nika, miały się spotkać z pełnem 
uznaniem ze strony Polski i jest 
nadzieja, że mimo trudności uda 
się w końcu doprowędzić do osta- 

SE porozumienia w tej spra- 
wie. 

Prasa angielska o Wileńszczyź- 
nie. 

LONDYN. 24. XI. (Pat.) Spe- 
cialny korespondent „Timesa* po- 
daje dziś drugi i ostatni artykuł 
zatytułowany  „Tradedja Wilna“. 
Artykuł ten analizuje problem w 
sposób głęboki i rzeczowy. 

Wysiedlenie dziennikarzy. 

PARYŻ. 24. XI. (Pat.) „Jour- 
nal* donosi z Nizzy, iż policja tam- 
tejsza zagroziła wydaleniem dwum 
dziennikarzom, jednemu Angliko- 
wi, jednemu Amerykaninowi, któ- 
rzy wysłali do swych pism tenden- 
cyjne depesze o stosunkach fran- 
cusko-włoskich. 

eksperta w procesie Karnickiego, 
w przemówieniu adw. Niedzielskie- 
go, niżej podpisani studenci U.S.B. 
i słuchacze czcigodnego Profesora 
jak najenergiczniej piętnują słowa 
tegoż adwokata. 

Stwierdzamy, iż tem głębiej 
czujemy się dotknięci, że spotka- 
ło to prof. Wróblewskiego, nasze- 
go nauczyciela, człowieka bez ska- 
zy i czcią najgłębszą ze strony 
młodzieży otaczanego. 

Wyrażamy bolesne zdziwienie, 
że przewodniczący kompletu sądzą- 
cego dopuścił, by z ust adwokata 
padły pod adresem naszego czci- 
godnego Profesora słowa, mogące 
rzucić cień na całą palestrę polską. 

Ufamy, że sędziowie i adwoka- 
ci, którzy stoją na straży honoru 
i sprawiedliwości, będący wzorem 
dla nas młodych adeptów prawa, 
nie zawiodą naszych nadziei i w 
sposób wyraźny stwierdzą, że te- 
go rodzaju insynuacje w ustach 
adwokata są niedopuszczalne. 

Wyrażamy podziękowanie p. p. 
Prof. Petrusewiczowi i Świdzie, że 
w..swych świetnych przemówieniach 
dali należną odprawę adwokatowi 
Niedzielskiemu, stwierdzając, że ho- 
nor uczelni naszej, honor profeso- 
rów i studentów jest dobrem, któ- 
rego bezkarnie szargać nie wolno. 

Następują podpisy w liczbie 309 
(trzystu dziewięciu). 

Wilno, 23. X1—26 r. 
* = * 

Z całą gotowością zamieszczamy ten 
piękny dokument, świadczący o serde- 
cznych stosunkach między powszechnie 
szanowanym profesorem a jego słucha- 
czami, przyłączając się całkowicie do wy- 
rażonych w nim intencyj. 

Red: 

Polskę, wykreślono ją... a przecież 
to dotąd nie jest faktem dokona- 
nym, nie! Podziały Polski to był 
wyrzut sumienia Fryderyka II, nie- 
wskrzeszenie jej, to było Napole- 
ona zmartwienie. 

— To też uciśniona czy bunto- 
wnicza Polska, spotyka się z uzna- 
niem. Nie może zniknąć, żyje, żyje 
wieczniel.. Daleki odemnie jest 
zamiar nawoływania do konfliktów 
zbrojnych. Poeci i filozofowie miłują 
pokój, brzemienny myślarei, które 
się wtedy tylko mogą ujawniać, 
Szczęśliwy jestem, że naród mój 
"od lat tylu, pod berłem sławnego 
króla, używa tego pokoju, ale du- 
mny jestem, że drganie go przeni- 
ka, gdy gdzieś wolność jest gwał- 
cona, lub ludzkość zaatakowana. 

Jeśli dziś głos podnoszę, to wła- 
Śnie dlatego, iż drgnienie przebie- 
gło Francję na wieść o tem, co się 
stało w Galicji. Zaprzeczają, że 
chłopi byli płaceni, byli jednak za- 
chęcani i prowokowani, to jest pe- 
wnik. Co za nieostrożność! Wytwa- 
rzać rewolucję socjalną dla ochro- 
ny przed polityczną! Bać się pow- 
stańców, a tworzyć bandytów 

— Izba ta, trybuna nasza, ma 
obowiązek głosswój podnieść. Ele- 
menty władzy narodu to nie tylko 
flota i armja, tt 
moralny, autorytet rozumu i oŚwia- 
ty. Nie namawiam Panów do rzu- 
cenia Francji w. niemożliwość, do- 
magam się tylko rzucenia na szalę 
tych potęg moralnych, które po- 
siadamy. W XVIII w. Francja i Wol- 
ter sprawiły głosami swemi, że za- 
marła w Hiszpanji inkwizycja. Dziś 
niech Francja przemówi, a dzikie 
czyny, nad któremi bolejemy, będą 
niemożliwe; Austrja i Rosja będą 
musiały naśladować szlachetny przy- 

to również wpływ: 
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Czyny 1 plany Reduty 
Współpracownik naszego pisma 

przywiózł z Grodna garść nowin 
o pracy tamtejszego ZespołujReduty 
i o zamierzeniach dotyczących dzia- 
łalności tej drużyny na terenie wi- 
leńskim. 

Reduta, która grono swych ar- 
tystów powiększyła o szereg cieka- 
wych sił aktorskich, rozpoczęła swą | 
tegoroczną pracę w pierwszychęj 
dniach września w Teatrze Miej- “4 
skim w Grodnie. Dzięki temu dziś 
posiada już w Grodnie opracowany 
dość pokaźny repertuar dzieł pol- 
skich i obcych. 

W tehtrze Grodzieńskim wygła- 
szali „przed przedstawieniami prze- 
mówienia prócz członków Zespołu 
także prelegenci przyjezdni, p. p. 
prof. S. Srebrny i W. Hulewicz. 

Realizując swój szeroki pro- 
gram, Zespół Reduty bez przerwy 
objeżdża „ poszczególnemi , grupami 
teren województw wschodnich, bu- 
dując dalej swą doniosłą pracę kul- 
turalnej propagandy. Z chwilą roz- 
poczęcia sezonu na Pohulance Ze- 
spół dzielić się będzie na cztery 
grupy i piątą operową, z których 
dwie będą stale w objeździe, inne 
na zmianę w Grodnie i Wilnie. > 

_ Repertuar obejmuje m. in. pł: 
niższe utwory, które i Wilno nie- 
bawem ujrzy kolejno u siebie: 

„Mazepa* Słowackiego, 
„Św. Franciszek* Katerwy, 
„Brat marnotrawny* Wilde'a, 

: „Oj młody, młody" J. A. Fredry. 
„Świętoszek" Moliera, 
„Żeglarz* Szaniawskiego, 
„Romantyczni“ Rostanda, 
„Snieg“ Przybyszewskiego, 
Don Juan“ Zorilli. 

й Šezon na Pohulance rozpocznie 
się nie 25 b. m., jak głosiły wieści, 
lecz pierwszego grudnia wystawie- 
niem „Mazepy*. 

„Dyr. Juljusz Osterwa w tych 
dniach przyjedzie do Wilna. (hh) 

Z całej Polski. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Współpraca polsko - fran- 
cuska. 

Wczoraj popołudniu odbyło się 
posiedzenie polsko-francuskiej ko- 

misji parlamentarnej pod przewod- 
nictwem posła Dąbskiego i przy 
udziale p. min. Zaleskiego. 

Zaprzeczenie pogłosce. 
Jak nas informują, wszelkie po- 

głoski o zmianach na stanowisku 
ministra skarbu pozbawione są | 
jakiejkolwiek podstawy. 

Bez papuzich mundurów. 
Wczorajsza poranna prasa war- 

szawska przynosi wiadomość, ją- 
koby wyżsi urzędnicy państwowi 
mieli być umundurowani. 

_ Cała wiadomość jest niepraw- 
dziwa,—jest ona pozostałością pro- 
jektu z przed roku. 

W tym projekcie prawo nosze- 
nia mundurów mieli otrzymać u- 
rzędnicy od VI-go stopnia w górę. 

Przepisy te są Śmieszne, gdyż 
np. wojewoda miał noslć czerwo- 
ny mundur, zielone spodnie i nie- 
bieską czapkę. 

  

  
kład Prus, przyjąć szlachetne uczu- 
cia Niemiec dla Polski... 

— Jest rzeczą fatalną, gdy ludy 
niszczą dynastje, fatalniejszą jesz- 
cze, gdy panujący niszczą narody. 
Naród polski był chwały pełen, po- 

winien był być uszanowany. Fran- 
cja ostrzeże królów! Gdy Francja 
mówi, świat słucha, gdy radzi, ta- 
jemnicza praca dokonywa się w u- 
mysłach, i idee prawa, wolności i 
rozumu kiełkują we wszystkich na- 
rodach. 
„— Francja odziedziczyła po Rzy- 

mie przewodnictwo w rozwoju na- 
rodów, niech więc dokaże, by pa- 
nujący musieli zrozumieć, iż władza 
zawiera się nie w dynastjach, ale / 
w zasadach prawa, porządku i spra- + 
wiedliwości, suwerenność jest w 
prawdzie. 

— Czy uciskany jest naród, 
czy zdetronizowany panujący, spra» 
wiedliwość jest obrażona. .Musimy 
to powiedzieć głowom koronowa- 
nym: oburzenie Francji, jak dawna 

klątwa rzymska, wyrzucić może pa- 
nującego po za nawias cywilizowa- 
nego świata. 

e Musi więc z trybuny francu- 
skiej wznieść się głos bezintereso- 
wny i niezależny w obronie Polski 
uciśnionej. Muszą się nasze dwa 
narody rozumieć jak dwie siostry, 
RA bowiem poświęcała się dla 
Uropy, druga dawała jej tyle umy- 

słowo. 
— Dziś, interwencja nasza nie 

myślę, by mogła być inna, jak mo- 
ralna. Uznanie i głośny wyraz sym- 
patji, oto wszystko: nie więcej, ale 
i nie mniej, ' 

  

„ Не!. Вотег. 

——    
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Žycie gospodarcze. 
Odbudowa garbarstwa smorgońskiego. 

Smorgonie tak upośledzone i 
zapomniane przez wszystkich, za- 

czynają dawać oznaki życia. W mie- 

ście robi się nieco ruchliwiej. Przez 

lato miasto trochę się odbudowało 
i garbarstwo smorgońskie, które 

przed wojną stanowiło dość po- 

ważny ośrodek przemysłu — też 

zaczyna powoli rozwijać się. 

Ostatnio też rozpoczęła się tu 

zapoczątkowana przez niektóre 

miejscowe czynniki bardzo inten- 

sywna akcja, zmierzająca do odbu- 

dowania miejscowego  przemysiu 
garbarskiego. 

Akcję tę ujął w swoje ręce Ko- 

mitet odbudowy przemysłu smor- 

gońskiego, który powstał dopiero 

od trzech tygodni. Składa się ten 

Komitet z przedstawicieli samorzą- 

du miejskiego, instytucyj banko- 
wych, przemysłu garbarskiego i 

społeczeństwa smorgońskiego. Na 

czele Komitetu stanął zarząd w 

składzie: przewodniczący d-r Jasie- 
wicz, wice - przewodniczący bur- 

mistrz Przelaskowski i sekretarz, 

nasz korespondent Leon Daniu- 
szewski. 

Pierwsze kroki Komitetu skie- 
rowane były do zrzeszenia garba- 

rzy smorgońskich w stowarzysze- 

nie, co też zostało dokonane. Utwo- 

rzony został związek garbarzy - rę- 

kodzielników, bo uważać narazie 

smorgońskich garbarzy za prze- 

mysłowców nie można z tego po- 

wodu, że garbarz smorgoński pra- 

cuje przeważnie sam jeden i tylko 

w wypadkach zresztą bardzo rzad- 

kich korzysta z pomocy wynajęte- 

go robotnika. Przewodniczącym te- 

go związku obrany został p. Bej- 

narowicz, sekretarzem — p. Leon 
Daniuszewski. : 

Następnie Komitet w dalszej 

swej akcji ustaliwszy przyczyny, 

które hamują rozwój przemysłu 

smorgońskiego, uznał, że najgłów- 

niejszym i najskuteczniejszym šrod- 

kiem do usunięcia tych przyczyn 

jest uzyskanie kredytu długotermi- 

nowego na inwestycje. Wysokość te- 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Dnia 19 b. m. pod przewod- 

nictwem p. Jerzego Osmołowskie- 

go odbyło się Zebranie Tymcza- 

sowej Rady Organizacyj Społecz- 

nych i Gospodarczych Ziem 

Wschodnich. Przedmiotem obrad 

była dyskusja nad obecną działal- 

nością Rady oraz nad sprawami 

związanemi ze zwołaniem Zjazdu 

Organizacyj Społecznych i Gospo- 

darczych Ziem Wschodnich. Uchwa- 

lono, że Zjazd odbędzie się w po- 

łowie zimy i że konieczne jest 

wzięcie w nim udziału przedstawi- 

cieli tych organizacyj mniejszości 

narodowych, które stoją na grun- 

cie państwowości polskiej. 

Następne zebranie Rady wy- 

znaczono na 8 grudnia r. b. w 
Wilnie. Będzie ono poświęcone 

ustosunkowaniu się do sprawy żyd. 

oraz omówieniu szczegółów zjazdu. 

O uruchomienie kursu ogrodni- 
czo-gospodarczego. 

W styczniu roku 1927 projekto- 

wane jest przez Związek Kółek i 

Organizacyj Rolniczych w Wilnie 

uruchomienie 6-cio tygodniowego 

kursu ogrodniczo - gospodarczego 

dla inteligencji i właścicieli posiad- 

łości rolnych. 

Kursy będą obsługiwane przez 

siły fachowe Szkoły Głównej Go- 

spodarki Wiejskiej U.S,B. i fachow- 

ców Związku Kółek Rolniczych. 

Po zakończeniu kursu będą u- | 
rządzone egzaminy celem wydania 

świadectwa z ukończenia wyżej 
wspomnianego kursu. ) 

Sprawa kredytu na zakup drze- 

wek owocowych. 

Jak się dowiadujemy, Bank Rol- 

ny otrzymał 50000 zł. kredytu rocz- 

nego na zakup drzewek owoco- 

wych. 
Z kredytu tego mogą korzystać 

rolnicy przez kasy spółdzielcze. (S) 

KRONIKA KRAJOWA. 
Nowa taryfa kolejowa. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dnia 1-go grudnia wchodzi w 

życie nowa taryfa kolejowa, prze- 

go kredytu, tak koniecznego dla 
odbudowy przemysłu smorgońskie- 
go, obliczono na 200,000 zł. Dla 
otrzymania 
lono zwrócić się do Ministerstwa 
Skarbu względnie P.K.O. oraz do 
p. Wojewody Raczkiewicza. Jedno- 
cześnie komisja redakcyjna ułoży- 
ła podania-memorjały do Minist, 
Skarbu i do p. Wojewody. 

W memorjałach tych Komitet 
zaznacza, iż Śmorgonie przed woj- 
ną były wielkim ośrodkiem prze- 

mysłu garbarskiego. Oprócz tego 

istniało tutaj kilkadziesiąt fabryk 

czyli zakładów wyrabiających zna- 

komite obwarzanki smorgońskie. 
Wyroby  garbarskie smorgońskie 
miały takie wzięcie i cieszyły się 

takiem powodzeniem, że znajdo- 
wały popyt w najodleglejszych za- 

kątkach Europy i Azji. Wojna do- 
szczętnie zniszczyła Śmorgonie. 

Fabrykanci, którzy powrócili po 

wojnie, znaleźli zamiast swych fa- 

bryk jedne tylko zgliszcza i ruiny. 

Ci, którym się udało spieniężyć te 

drobne resztki, założyli warsztaciki 

garbarskie i pracują sami, czy za 

pomocą wynajętego chłopaka, pro- 
wadząc nędzne życie. 

Rozwój tego przemysłu smor- 
gońskiego może mieć duże zna- 
czenie dla bilansu handlowego 

Państwa. Smorgonie leżą bowiem 

przy granicy z Sowietami na naj- 
prostszym szlaku kolejowym, się- 
gającym daleko w głąb Sowietów; 

sprawa ta staje się obecnie Szcze- 

gólnie aktualna w związku z o- 

twarciem komunikacji z Sowietami 

na odcinku Wilno—Olechnowicze. 
Po zaaprobowaniu tych podań, 

komitet wyznaczył delegację do p. 

Wojewody Raczkiewicza celem pod- 

trzymania postulatów, zawartych w 

tych podaniach-memorjałach. 
W skład delegacji weszii p.P. 

Przelaskowski, Jasiewicz i Daniu- 

szewski. 
Leon Daniuszewski. 

Smorgonie, w listopadzie. 

widująca 10 procentową podwyżkę 

dla ruchu towarowego i Osobo- 

wego. 

Z podwyżki wyłączony jest ruch 

podmiejski. 
Ogólna podwyżka wynosi 8%. 

Podwyżka ta nie może wpłynąć na 

jakąkolwiek tendencję zwyżkową 

rynku, gdyż koszt przewozu np. 

100 kg. mąki na przestrzeni 1 km. 

zwiększy się o 0,2 proc. gr. 

Przedłużenie terminu opłat 

hipotecznych. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dnia 1/XII upływa termin spłat 

zobowiązań wiejskich, Oraz termin 

moratorjum dla innych zobowią- 

zań — (nie hipotecznych). 

Wspomniany termin hipoteczny 

ustalony był w tem przewidywaniu, 

że sytuacja gospodarcza Polski u- 

legnie gruntownej naprawie, skut- 

kiem czego dłużnicy będąż mogli od- 

razu spłacić swe zobowiązania. 

Przewidywania te nie sprawdziły 

się, gdyż stan rynku wewnętrzne- 

go nie daje możności dłużnikom 

spłaty zobowiązań w oznaczonym 

terminie. 
Wobec tego trzeba przedłużyć 

ten termin, przyczem przewiduje 

się możliwość spłaty zobowiązań 

ratami. 
LSL 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 

24 listopada r. b. 

L Waluty 

Banknoty 
żądano płacono tranzak. 

PORZ 8,98% 8.98'/10 — 8,981/2 

Funty szterl. = — 43,62 

Zioto 
Ruble złote 4,76 4,15 — 

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

1, Waluty 

sprzedaż _ kupno 
Dolary 8,99 9,01 8,97 

Il. Dewizy 

Londyn 43,71 43,82 43,60 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 1,50 31,58 3142 
Praga 26,72 26,18 26,66 
Genewa 174,00 174,43 173,57 
Rzym 38,65 3872 38,53 

--—>—— >>
 

Zuchwala kradziež. 
Przed kilku dniami w miejsco- 

wości Niemicy została dokonana 

zuchwała kradzież. W nocy zło- 

czyńcy przy pomocy podkopu do- 

stali się do garażu samochodowe- 

go, który doszczętnie okradli. Łu- 

pem złodziei stały się opony w 

liczbie 10, 5 kół i cały szereg 
drobnych rzeczy. 

Przeprowadzone dochodzenie 
ustaliło, iż skradzione rzeczy 20- 

stały przewiezione zapomocą 5а- 

mochodu do Wilna. Z tego należy 
sądzić, że sprawcami kradzieży Są 

złodzieje przypadkowi. Zbyt bo- 

wiem dużo trzeba było zachodu 

dla skradzenia rzeczy ogólnej war- 
tości 200 złotych. 

W tej sprawie aresztowano w 

Wilnie 3 podejrzanych o kradzież 

osobników, których nazwisk ze 

względu na toczące się śledztwo 

narazie nie podajemy. (2) 

  

tych kredytów uchwa-' 

KU R Į E R 

Ruch zawodowy. 
Ze Związku Pracowników Poczt 

i Telegrafów. 

W dniach 14 i 15 listopada rb. 
obradował w Warszawie Zarząd 
Główny Związku Pracowników 
Poczt, Telegrafów i Telefonów, 
przy udziale przedstawicieli Kół i 
okręgów z caiej Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Głównym ternatem obrad było 
położenie gospodarcze pocztow- 
ców, którzy są najgorzej uposaże- 
ni wśród pracowników państwo- 
wych, oraz z braku pragmatyki 
służbowej pracują w warunkach 
niepewnych jutra. 

Na wspomnianych obradach 
stwierdzono życzliwy stosunek Rzą- 
du do sprawy poprawy bytu tych 

pracowników państwowych, za czem 

przemawia fakt zniesienia potrąca- 

nych sześciu i czterech i pół pro- 
centów óraz dodania 10% podwyž- 
ki do płac urzędniczych. To też 
rezolucja o natychmiastowym straj- 
ku pocztowców zgłoszona przez 
Okręg Lwowski, pozostający pod 
wpływem endeckim, nie znalazła 
oddźwięku wśród delegatów. 

W dalszym ciągu obrad stwier- 

dzono nienormalny stan w zarzą- 

dzie pocztowym wskutek obecnego 
prowizorjum na stanowisku Gene- 
ralnego Dyrektora Poczt i Tele- 

grafów. Z ulgą przyjęli zebrani 

wiadomość, że Poczta i Telegraf 
będą wcielone do Ministerstwa Ro- 
bót Publicznych. 

W rezolucji co do położenia 
gospodarczego pracowników po- 

cztowych, uchwalono wspólnie ze 
Związkiem Zawodowym Kolejarzy, 
Związkiem Urzędników Kolejowych 
i z Związkiem Maszynistów Kole- 

jowych, domagać się jednorazowej 
zapomogi w wysokości półmiesię- 

cznych poborów oraz podniesienia 
płac do wysokości rzeczywistego 
wzrostu drożyzny. Uchwalono też 

domagać się ogłoszenia w drodze 

rozporządzenia Prezydenta Rzecz- 

pospolitej ustawy pragmatycznej 
dla wszystkich pracowników resor- 
tu pocztowego. 

W sprawie reorganizacji Zarzą- 
du Pocztowego uchwalono doma- 

gać się, aby stosunek służbowy 
pracowników Poczt, Telegrafów i 
Telefonów był nadal publiczno - 
prawny z pozostawieniem dotych- 
czasowych praw personelu w całej 
rozciągłości. 

Co do niższych pracowników 
dochodzić o zniesienie XV i XVI 

stopnia płacy, jako niezabezpiecza- 
jących minimum egzystencji, prze- 
strzegania ośmiogodzinnego dnia 
pracy i wydawania letniego umundu- 
rowania. . 

Ponadto rozwažano sprawy per- 
sonelu technicznego, przyczem u- 

chwalono jako pożądane utrzyma- 

nie zarządów technicznych, awan- 

sowanie techników i monterów, 

rekrutowanie personelu dyrekcyjne- 
go zpośród pracowników techni- 
cznych oraz wydania instrukcyj bu- 
dowlanych. 

Delegaci Okręgu Wileńskiego 

poruszyli stosunki organizacyjne w 

Związkach na Kresach Wschodnich, 

oraz nieżyczliwy stosunek admini- 
stracji do, Związku, gdyż do rad 

dyrekcyjnych, wbrew przepisom, 
nie są powoływani przedstawiciele 
Żarządu Okręgowego w Wilnie. 
Wskutek powyższego uchwalono, 
że w czasie najbliższym, celem 
wzmocnienia organizacji pocztow- 
ców na Kresach, oraz unormowa- 

nia stosunków z administracją, przy- 
będzie z Warszawy na okres paro- 
tygodniowy Prezes Zarządu Główne- 
go, p. Paweł Szczurek. S:ki. 

Zerwanie układów 0 zawarcie 
umowy zbiorowej w rolnictwie. 

Na dzień 18 b. m. wyznaczona 
była Komisja Polubowna dla usta- 
lenia warunków pracy i płacy dla 
robotników rolnych na terenie woj. 
Wileńskiego i pow. Wołożyńskiego 
woj. Nowogródzkiego. 

Kresowy Związek Ziemian zer- 
wał polubowne układy, uchylając 
się od zawarcia umowy regulują- 
cej kwestje pracy i płacy. 

  

Notatki literackie. 
Z prac Komitetu Turnieju Po- 
etyckiego, urządzanego przez Ko- 
ło Polonistów U. S$. B. dn. 8-g0 

grudnia b. r. 
Dotychczas nadesłano 40 utwo- 

rów. Przychylając się do życzeń, Ko- 
mitet przedłuża termin przyjmowa- 
nia kopert do dn. 25 listopada do 
godz. 8 wieczór (Zamkowa 11. Ko- 
ło Polonistów, Komitet Turnieju). 
Komisja kwalifikacyjna przystępuje 
do pracy. Podczas turnieju sprze- 
dawane będą ulotki z 10 wybrane- 
mi utworami. 

Z kolei zaczyna się okres przy- 
gotowań technicznych. Dyplomy 
Zwycięstw wykonuje kol. Gracjan 
Achrem-Achramowicz, stud, Wydz. 
Sztuk Pięknych. Jednocześnie czy- 
nione są przygotowania do deko- 
racji sali. 

WILL BN S$ K I 

     

Wieści z kraju. 
Drukujemy tę charakterystyczną 

skargę włościanina wileńskiego jako 
wskazówkę, jak wiele jest jeszcze 
do naprawy w Polsce po okresie 
generalnego psucia Rzeczypospoli- 
tej przez gospodarkę Chjeńską, 
której godnym reprezentantem był 
p. St. Grabski, Red. 

Kierniany, gm. Worniańska, 
pow. Wileński. 

W roku 1922 w naszej wsi 

Kierniany staraniem wójta była o- 
twarta szkoła powszechna, która 
egzystowała do końca roku szkol- 

nego 1926. W roku bieżącym we 

wrześniu tą naszę chlubę i ozdobę 

wsi nam zlikwidowano. Zabrano 

ją nam, nie zważając nawet na na- 

szą prośbę, złożoną w podaniu do 

p. Inspektora szkolnego pow. Wileń- 

sko-Trockiego. P. Inspektor nietyl- 

ko nie zwrócił uwagi na nasze po- 

danie z dnia 25-go maja r. b., ale 

był natyle „grzecznym”, że nie po” 

fatygował się dać nam odpowiedzi 

z jakiego powodu nam likwiduje 

szkołę. Tak to traktuje się obywa- 

teli w państwie konstytucjnem. Za- 

chodzi pytanie, co spowodowało do 

zlikwidowania naszej szkoły? Czyż- 

by oszczędności byłego ministra 

oświaty p. St. Grabskiego. A dzie- 
ci z innych miejscowości, które 

chodziły do szkoły naszej; jak ze 

wsi Dziomuny z zaścianków No- 

we-Filipany i Sokolniki, którym 

obecnie do szkoły od 4 — 5 kilo- 

metrów. Czy nie warto byłoby 

nad tem dobrze zastanowić się i 

skonstatować tę sprawę na miej- 

scu, w czyim to obowiązku bę- 

dzie? Starano się rozmaitemi spo- 

sobami by tę szkołę utrzymać, ale 

wszystko to zostało bez skutku. 

Nareszcie w maju odbywał się 

wiec, na którym był poseł na Sejm 

ze Związku Ludowo - Narodowego, 

który namówił rozmaitych rzeczy 

nawet i czego posłowi nie warto 

było mówić, gdy mówił o przy- 

szłym dobrobycie w Polsce, gdy 

będzie rządzić endecja z Piastem, 

piszący te słowa chciał skorzystać 

z obecności tego posła i przedsta- 

wić mu tu na miejscu sprawę na- 

szej szkoły, powiedziałem mu, že 

zamykając szkoły nie dojdziemy 

do rzeczonego dobrobytu; oburzo- 

ny poseł zapytał mnie: „gdzie wam 

szkoły zamykają*? odpowiedziałem, 

że w naszej wsi, a w całej Polsce 
zamknięto zeszłego roku 3 tysiące 

i w roku bieżącym też 3 tysiące 

szkół. Odpowiedział; „że to jest 
kłamstwo — co do tych 6 tysięcy 

szkół, ale jeżeli wam naprawdę za- 

mykają szkołę, to napiszcie poda- 

nie do p. ministra oświaty". 

Oto jest żywa ilustracja, jak u 
nas traktuje się oświata, ten naj- 

ważniejszy filar w państwie konsty- 

tucyjnem i jak endecy o lud i jego 

oświatę troszczą się, a na wiecach 

mienią się przyjaciółmi ludu wiej- 

skiego. Tu się sprawdziła modlitwa 

pewnego wieśniaka; „Panie Bożel 
strzeż mię od mych przyjaciół, a z 

nieprzyjaciółmi to już ja sam radę 
dam!“ A. Jurkojė. 

ODEZWA 
Do rezerwistów i byłych 
wojskowych Rzeczypospoli- 

tej Polskiej. 

Wspólna praca. 

Wspólne cele. 

Wzywamy wszystkich rezerwi- 

stów i byłych wojskowych bez 

względu na ich szarże, zawód, for- 

macje do zapisywania się w poczet 

członków naszego apolitycznego 

Stowarzyczenia. 

Celem Stowarzyszenia jest pra- 

ca dla wzmocnienia potęgi Państwa 

Polskiego, skupienia sił moralnych 

i fizycznych w obronie Jego gra- 

nic i nienaruszalności ustroju, za- 

gwarantowago Konstytucją, jak rów- 

nież obrony i polepszenia bytu 

wszystkich rezerwistów i byłych 

wojskowych. 

Koledzy, w zespole sila! 

Zapisy na członków przyjmuje 

sekretarjat Stowarzyszenia, Wilno, 

ul. Wileńska 26, m. 1. Czynny co- 

dziennie od godziny 17 do 19. 

Zarząd Stowarzyszenia 
Rezerwistów i b. Woj- 

skowych. 

SPORT. 
Szosland zdobył trzecią nagrodę. 

NOWY-YORK, 24-XI. (Pat.). W trze- 
cim konkursie hipicznym porucznik Szos- 
land zdobył trzecią nagrodę. 
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Pomnik Mickiewicza. 
Apel do społeczeństwa. 

Z Zarządu Głównego Komitetu 
budowy pomnika A. Mickiewicza w 
Wilnie otrzymujemy następujący 
komunikat: 

Zarząd Komitetu odbył pierw- 
sze po ogłoszeniu wyniku konkur- 
su posiedzenie w poniedziałek 22 
b. m. Przewodniczył przybyły u- 
myślnie z Warszawy do Wilna pre- 
zes Komitetu Głównego Gen. Lu- 
cjan Żeligowski. 

Postanowiono opublikować w 
prasie w dosłownem brzmieniu mo- 
tywowany protokół czynności Są- 
du konkursowego i prowadzić da- 
lej ze zdwojoną energją akcję zbie- 
rania składek. 

Zarząd Komitetu apeluje gorą- 
co do społeczeństwa o popieranie 
jego usiłowań zmierzających do 
wzniesienia w Wilnie pomnika 
Mickiewicza — nie  przesądzając, 
narazie, jakim ów pomnik mabyć. 

Przedewszystkiem chodzi o za- 
pełnienie co najszybszego list, któ- 
re sekcja finansowa Komitetu już 
zacząła rozsyłać, chodzi o to, aby 
akcja Komitetu nie stanęła z bra- 
ku środków. 

Zarząd Komitetu, podając do 
wiadomości publicznej, że wystawę 
prac konkursowych zwiedziło do 
dnia dzisiejszego 2.500 osób, u- 
prasza 0 jak najliczniejsze zwie- 
dzenie wystawy, raz dla dokładne- 
go zapoznania się z nader obfitym 
i ciekawym plonem” konkursowym, 
powtóre dla zasilenia pomnikowe- 
go funduszu opłatą za wejście. Dla 
szkół zwiedzających wystawę zbio- 
rowo tudzież dla wycieczek opłata 
zniżona jest do 25 groszy od 
osoby. 

  

Kto z naszych Szan. Abonen- 
tów chce sobie zapewnić regularną 
i punktualną dostawę „Kurjera Wi- 
leńskiego'', niech opłaci prenume- 
ratę za m-c listopad. 
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wkrótce otwarcie 

w gmachu 

przy ul. Dąbrowskiego 5. ! 

* Mmorykaństa artysta. 
W najbliższych dniach ma za- 

witać w Wilnie i dać się słyszeć 
na Koncercie p. Douglas d'Arcy, 
(Zoha d'Arcy na scenie), primadon- 
na opery w New Yorku. P. Zola 
d'Arcy skończyła Konserwatorjum 
Paryskie i pracowała pod kierun- 
kiem słynnego prof. Duverno's, 
występowała w Operze paryskiej 
jako 17 letnia Małgorzata w Fauś- 
cie. Nazywano ją też najmłodszą 
primadonną, Śpiewała w Monte 
Carlo, Nizzy, Barcelonie i Madry- 
cie, odbyła też podróż po kolon- 
jach angielskich w  Australji, na 
Filipinach, śpiewała w Japonji i w 
Chinach, w stołecznych miastach 
Wschodu Tokio i t. p. W czasie 
wojny poświęcała się propagandzie 
patryjotycznej na zachodnim fron- 
cie w New-Port, dawała koncerty 
koło okopów, pod groźbą bomb, 
w Bethune, teatr w którym špiewa- 
ła w obecności Ks. Galji, (następcy 
tronu), ks. Yorku i całej generali- 
cji angielskiej, przy akompania- 
mencie znanego muzyka Sulivana 
i orkiestry Królewskiej  Gwardji, 
został przez Niemców obrzucony 
bombami, tak, że po ukończonym 
śpiewie, którego nie przerwała, wy- 
niesiono artystkę z zagrożonego 
gmachu szarpanego pociskami nie- 
mieckiemi. Order pour le merite 
przypięty przez Joffre'a był nagro- 
dą dla dzielnej artystki, niosącej 
walczącym chwile upojenia i ulgi 
przez sztukę. Głos p. Z. d'Arcy, 
liryczno-dramatyczny sopran, chwa- 
lony jest ogólnie przez krytyków 
muzycznych na obu  półkulach. 
Jest to dla Wilna niezwykłe święto 
że dzięki przypadkowym  okolicz- 
nościom będzie mogło usłyszeć 
pierwsze znakomitą artystkę, któ- 
rej z niecierpliwością oczekuje War- 
szawa na dwa koncerty w Filhar- 
monji i w Tow. muzycznem. 

Hro. 

оООО 

Kino „POLONJA* u №. мта й. © 
  

W potęžnym dramacie 
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2000000000 
Z sądów. 

Niesumienny reporter, którego 
ofiarą pada „zicredaktorka*. 
Niesumienny reporter żydow- 

skiego pisma wileńskiego „Tog*, 
podał w lipcu 1923 roku redakcyj- 
ną wzmiankę о działalności ks. 
dziekana i proboszcza parafji wilej- 
skiej Snieszko. Treść tej wzmianki 
była mniej więcej następująca. 

W miasteczku Wilejce są dwie 
piekarnie, jedna polska i druga ży- 
dowska. Właściciel piekarni pol- 
skiej postanowił za wszelką cenę 
wyrugować z Wilejki swego kon- 
kurenta i w tym celu postarał się 
nawet Oo poparcie ks. proboszcza 
Snieszki. 

Ksiądz Snieszko zawołał wów- 
czas do siebie czeladniczkę piekar- 
ni żydowskiej i przemawiając do 
niej w „duchu katolickim*, namó- 
wił ją do wsypania do ciasta ar- 
szeniku. Czeladniczka usłuchała. 

Na drugi dzień rano jeden z 
oficerów tamtejszego garnizonu, ku- 
pując chleb w piekarni żydowskiej, 
odłamał kawałek i rzucił go psu. 
Po kilku sekundach pies dostał 
kurczów i padł nieżywy. 

Księdza Snieszkę i służącą aresz- 
towano. 

Za „Togiem* wiadomość tę prze- 
drukowała lwowska „Chwila*, dru- 
kowana w języku polskim. Tam- 
tejszy episkopat przekazał tę spra- 
wę do miejscowigo episkopatu. 

Okazało się, iż cała wiadomość 
została poprostu wyssana z palca. 

Wczoraj Sprawa ta w drodze 
oskarżenia prywatnego znalazła się 
na wokandzie Sądu Okręgowego. 
Na ławie oskarżonych zasiadła re- 
daktorka odpowiedzialna gazety 

Dziś! Najnowsza kreacja, dawno oczekiwanej 
ulubienicy Publiczności, niezrównanej 

„HENNY PORTEN* 

Wzruszający dramat życiowy w 8 akt. 
PORTEN, w roli Hr. Tamar—Walter Janssen. 

II. „Chcę prawdziwego mężczyzny” arcywesoła komedja w 2 akt. r 

III. Najnowszy Tygodnik Eclair Nr. 42, = 
Ostatnie nowości Paryża, Londynu, New-Jorku. = 

Początki seansów o godz. 4, 6, 8, 10,15. 

I“ TRAGEDJA“. 

© 
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czyli (Wszystko dla dziecka). 

W roli Marji—„HENNY 
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„Tog“, Rejzin, której bronił mec. 
Jasiński. 

Oskarżona przyznaje się do wi- 
ny, zaznaczając przytem, że faktycz- 
nie nie można jej poczytywać za 
winę umieszczenia tego artykułu, 
gdyż wspomnianej wzmianki nie 
przedkładano jej do akceptacji. Au- 
tor oszczerczej wzmianki został z 
redakcji usunięty. Ponadto oskar- 
żona chciała tę sprawę załatwić na 
drodze polubownej. Nie doszło do 
tego, gdyż ks. Snieszko zbyt twar- 
de stawiał warunki, domagając się 
od niej złożenia na Macierz Szkol- 
ną sumy 500 zł. 

Sąd po wysłuchaniu przemó- 
wienia mec. Engla, występującego 
ze strony oskarżyciela i mec. Ja- 
sińskiego, wydał wyrok, skazujący 
za oszczerstwo i zniesławienie w 
druku A. Rejzin na 4 miesiące wię- 
zienia i 1000 zł. grzywny. Ка 

Niesłuszne oskarżenie. 

W tym samym dniu rozpatry- 
wano sprawę właściciela hotelu | 
„Bristol”, Kowarskiego, oskarżone- 
go o puszczanie w obieg fał:zy- 
wych banknotów dwudziestodola- 
rowych. 

Świadkowie oskarżenia dają w | 
zeznaniach mętne odpowiedzi,nie da- 
jące możności ustalenia faktycznego 
stanu rzeczy na niekorzyść oskar- 
żonego. 
,_ Świadkowie obrony potwierdza- 
ją naogół oświadczenie oskarżo- 
nego, który podkreśla, że jest czło- 
wiekiem zamożnym i „takiemi spra- 
wami jak puszczanie W obieg fai- 
szywych dolarów, nigdy się nie 
zajmował”, 

Sąd uniewinnia niesłusznie 0- 
skarżonego. (Zdan.) 

+



    

Z ruchu strzeleckiego. 
Obchód rocznicy powstania 

listopadowego. 

W związku/z przypadającą rocz- 

nicą powstania listopadowego 

Zarząd Okręgu i Komenda wydały 

rozkaz do wszystkich podwładnych 

sobie organów, w którym zazna- 

czają, że szczególnie uroczyście 

winna być obchodzona ta rocznica 

przez Związek Strzel., jako organi- 

zację, która podjęła pokrwawiony 

sztandar powstańców i w myśl 

wielkich przykazań ojców ruszyła 

w bój z odwiecznym wrogiem O 

wolność i niepodległość—z hasłem 

„Za naszą i waszą wolność !* 

Komendanci oddziałów i obwo- 

dów mają się zatroszczyć O jak naj- 

lepsze wykonanie programu tej u- 

roczystošci. W każdym oddziale 

Z-ku Strzel. w dn. 23 bm. „ma od- 

być się odczyt o powstaniu listo- 

padowem, Oraz wieczornica, uroz- 

maicona deklamacjami i występami 

chóralnemi. 

Zebranie organizacyjne komitetu 

społecznego przysposobienia 
kobiet. 

Dnia 25 b. m. odbędzie się O 

godz. 19 m. 30 w lokalu Koła Po- 

lek ul. Niemiecka 1 zebranie orga- 

nizacyjne  Ekspozytury Lokalnej 

na m. Wilno Komitetu Społeczne- 

go Przysposobienia Kobiet do ob- 

rony kraju—organizacji społecznej, 

która ma sobie powierzone przez 

Min. Spraw Wojskowych prowa- 

dzenie prac przysposobienia kobiet 

do obrony kraju. 
W skład Komitetu, którego 

centrala znajduje się w Warszawie, 
wchodzi szereg Organizacyj przy- 

sposobienia wojskowego, jak też 

kobiecych organizacyj społecznych. 

Obecnie wymieniony komitet przy- 

stąpił do organizowania prac przy- 

sposobienia kobiet do obrony kra- 

ju na terenie woj. Wileńskiego 

przez wydelegowanie na ten teren 

specjalnej instruktorki, która przy- 

stąpiła do organizowania pracy 

zarówno w organizacjach społecz- 

nych, jak też i w hufcach szkol- 

nych na terenie szkół „żeńskich. 

Szereg ,organizacyj, wchodzą- 

cych w skład Komitetu Społecz- 

nego przysposobienia kobiet do 

obrony kraju, przystąpiło do utwo- 

rzenia na terenie Wilna ekspozy- 

tury Komitetu, celem stworzenia 

trwałych podstaw do pracy nad 

przysposobieniem kobiet do obro- 

ny kraju. . 

Zagadnienie obrony kraju i po- 

wołania do tej obrony całego spo- 

łeczeństwa nie może być obce żad- 

nemu obywatelowi Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej. 

Zmiana pracy refer. kult. ośw. 

Na podstawie rozkazu Komendy 

Głównej, referat kulturalno-OŚwia- 

towy i pracy kobiet, podporządko- 

wany dotychczas Zarządowi Okręgu 

czy Obwodu, został z d. 15 b. m. 

oddany pod bezpośredni kierunek 

komendantów okręgów i obwodów. 

Na stanowiska referentów kultural- 

no-oświatowych w oddziałach w 

pierwszym rzędzie wykorzystać na- 

leży siły miejscowych nauczyciel 

szkół powszechnych, jako najlepiej 

uświadomionych w tej dziedzinie 

pracy. 

Pożegnanie ob. Muzyczki. 

Dn. 19 listopada oddziały zw. 

strzeleckiego m. Wilna żegnały u- 

roczyście b. swego komendanta ob. 

Muzyczkę, odchodzącego na inne 

stanowisko. 
Strzelcy zebrali się o godz. 7 

wiecz. w lokalu związku przy ul. 

Dominikańskiej. Ob. Muzyczka przy- 

  

jął raport od komendanta oddziału 
Zarzecze ob. Magiery, poczem 
przemówił do obecnych, dziękując 
w dowód serdecznej pamięci i za- 
chęcając do dalszej pracy. W imie- 
niu b. podkomendnych przemawia- 
li w odpowiedzi instruktor oddzia- 
Ju Zarzecze ob. Karpowicz i ob. 
Michnicki. 

Na zakończenie  odśpiewano 
„Brygadę“ i inne pieśni legjonowe. 

Kurs strzelecki w Skierniewi- 
cach. 

Komenda główna Związku Strze- 
leckiego, chcąc wyszkolić odpowied- 
nią ilość sił instruktorskich zorga- 
nizowała w Skierniewicach szereg 
strzeleckich kursów instruktorskich. 

IV kurs, trwający około 3 ty- 
godni, zakończył się około 15 b. 
m. Z okręgu wileńskiego wzięli w 
nim udział obywatele: Łukaszewicz 
Witold (otrzymał 4 lokatę na 160 
członków), Snarski Kazimierz (6 
lokatę), Szachowicz Henryk i Obo- 
lewicz Czesław, wszyscy z obwo- 
du m. Wilna. 

Dnia 22 b. m. rozpoczął się 
nowy kurs w Skierniewicach na 
który z obwodu m. Wilna zostali 
delegowani Walicki Władysław i 
Waszkiewicz Zenon, z obwodu 
oszmiańskiego ob.: Hryczkiewicz 
Józef z Oszmiany, Weckowski Piotr - 
z Župran i Kilczewski Mikolaj Z 
Holszan. 

Zaznaczyć należy, że mimo 
ciężkich warunków okręg wileński 
poszczycić się może znakomitemi 
wynikami, jeżeli chodzi o spraw- 

ność wysyłanych na kursy delega- 
tów. Należy mieć nadzieję, że wy- 
słani na odbywający się kurs pój- 
dą w ślady swych poprzedników. 

Referat prasowy przy Obwodzie 
Święciańskim. 

Przy Zarządzie Obwodu Z-ku 
Strzel. w Święcianach powstał z d. 
15 bm. specjalny referat prasowy, 
do którego zadań będzie należało 
grupowanie materjałów z prac Z-ku, 
krótkich sprawozdań z zabaw i im- 
prez strzeleckich i t. p. 

Plenarne posiedzenia Zarządu 
Obw. w Święcianach. 

Zarząd Obwodu Z-ku Strzeleck. 
w Święcianach postanowił odbywać 
stałe posiedzenia w drugą niedzielę 
każdego miesiąca o g. 11 rano i 

w sobotę czwartego tygodnia o go- 
dzinie 18. 

Z Okręgu Grodzieńskiego. 

Z polecenia Zarządu Głównego 
Z-ku Strzel. z dn. 15 b. m. obwód 
Białostocki został przydzielony do 
Okręgu Grodzieńskiego, który zy- 

"skał teraz nowy podział terytorjal- 

ny na obwody: 1) Grodno, 2) Su- 
wałki, 3) Sobótka, 4) Wołkowysk 
i 5) Białystok. 

Z rozkazu Komendy Gł. Z-ku 
Strzel. Komendę Okr. Grodz. z d. 
15 bm. objął ob. Leon Bąkowski, 
dotychczasowy komendant okręgu. 

Ob. Kazimierz Michalski ma objąć 

jeden z okręgów Z-ku Strzel. na 
Ziemiach Wsch. Szefem sztabu okr. 
został mianowany ob. Stanisław 
Hechfeld. 

Sobótka w Z-ku Strzeleckim. 

W sobotę 27 b. m. o g. 8 roz- 
pocznie się w lokalu Z-ku Strzel. 
przy ul. Dominikańskiej 13, trady- 
cyjna sobótka strzelecka przy dźwię- 
kach orkiestry 5 pułku piech. Leg. 
Sobótki strzeleckie cieszą się Zro- 
zumiałem powodzeniem więc i na 
tej, urozmaiconej ciekawemi atrak- 
cjami nie braknie pewno gości. 
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MIEJSKA, 
— Z posiedzenia Komisji Fi- 

nansowej. Jak podawaliśmy, w dn. 
22 listopada o godz. 20-tej (8 w.) 

' odbyło się posiedzenie Komisji Fi- 
nansowej Magistratu. Na' wyżej 
wspomnianem posiedzeniu po roz- 
patrzeniu 1-go punktu o podwyż- 
kach płac robotnikom  zatrudnio- 
nym przy robotach inwestycyjnych 
z pożyczek rządowych—uchwalono: 
uznać w zasadzie słuszność żądań 
robotników, lecz z drugiej strony, 
wychodząc z założenia, iż roboty 
inwestycyjne w pierwszym rzędzie 
mają na celu zatrudnienie jak naj- 
większej ilości bezrobotnych, w 
wypadku podniesienia płac musi 
to siłą rzeczy wpłynąć na ograni- 
czenie liczby tychże robotników, a 
to ze względu na brak odpowied- 
nich kredytów, byłoby to w wyso- 
kiem stopniu zjawiskiem niepożą- 
danem. Postanowiono więc wyde- 
legować p. prezesa sekcji finanso- 
wej Korolca wraz z p. radnym;God- 
wodem do Warszawy celem  prze- 
prowadzenia pertraktacji o uzyska- 
nie pożyczek na roboty inwesty- 
cyjne na rok 1927 i od wyniku 
tych petraktacyj uzależnić ostatecz- 
ną decyzję. 

Poczem przystąpiono do roz- 
patrywania sprawy przeniesienia 
kredytów z jednych działów bud- 
żetu 1926 r. do innych. Wobec 
stwierdzenia wyczerpania się kre- 
dytów w jednych działach i pew- 
nych nadmiarów w innych—posta- 
nowiono w 16 wypadkach przepro- 
wadzić odpowiednią translokację. 

Dalej na porządku dziennym 
była sprawa kredytów na rozbu- 
dowę elektrowni miejskiej; rozbu- 
dowa ta ma potrwać 4 lata i bę- 
dzie kosztowała ogółem 2,600,000 
złot. Przyczem w roku 1927 kosz- 
ta wyniosą 900,000 zł., w latach 
zaś następnych po 600,000. Ponie- 
waż sumy te są dość znaczne inie 
mogą być bez większego wysiłku 
pokryte w tak krótkim czasie przez 
abonentów elektrowni miejskiej — 
uchwalono starać się o odpowied- 
ni długoterminowy kredyt. 

Wreszcie przystąpiono do kwe- 
stji spraw podatkowych. Tu Komi- 
sja Finansowa orzekła, że ze wzglę- 
du, że budżet na rok 1927 ma li- 

„czyć 15 miesięcy, będą one odpo- 
wiednio podzielone na 5 kwarta- 
łów, a to z powodu nowej rachu- 
by roku budżetowego od dnia 1 
kwietnia, a nie od 1 stycznia, jak 
to miało miejsce dotychczas. 

Na tem posiedzenie Komisji Fi- 
nansowej zostało zamknięte. (S) 

— Wtórna legalizacja narzę- 
dzi mierniczych. Urząd Miar i 
Wag podał do wiadomości co na-' 
stępuje: 

1) Na podstawie rozporządze” 
nia o miarach i wagach, wszystkie 
miary i odważniki stosowane i prze- 
chowywane w aptekach i składach 
aptecznych, zakładach jubilerskich 
it. d. winny posiadać prawomoc- 
ne cechy legalizacyjne Ursedi Miar. 

2) Dla możliwości uzyskania w 
czasie właściwym legalizacji narzę” 
dzi mierniczych bez przerwy w ciąg” 
łości pracy, każda apteka, skład 
apteczny i jubilerski winny posia- 
dać 2 komplety wagi odważników, 
tak, by w czasie legalizacji jedne- 
go objektu pozostał w składzie 
drugi. 

3) Wagi i odważniki ze znacz- 
kami 1 kg. i mniejszemi, używane 
w składzie, winny posiadać cechy 

legalizacyjne przeznaczone dla na- 
rzędzi dokładnych. 

4) Okres czasu, w ciągu które- 
go ważna jest legalizacja wag i 
odważników, trwa 3 lata, licząc od 
1-go stycznia tego roku, w którym 
legalizacja została dokonana. 

5) Dla uzyskania legalizacji wag 
i odważników należy przed wygaś- 
nięciem prawomocności cech zgło- 
sić narzędzia do Urzędu Miar i 
Wag. 

6) Ujawnienie przy rewizji wag 
i odważników bez cech pociągać 
będzie za sobą zatrzymanie. danej 
wagi lub odważnika, a właściciele 
zostaną pociągnięci do surowej 
odpowiedzialności. (z) 

— Sprawa kotłów do elektro- 
wni. Podobno dostawę kotłów do 
elektrowni miejskiej Komisja Te- 
chniczna Magistratu zamierza od- 
dać firmie Fitzner i Gamper. Jak 
się dowiadujemy, wpłynęła także 
do Magistratu nowa znacznie ko- 
rzystniejsza oferta firmy „Cegielski* 
w Poznaniu. Ostateczną decyzję 
poweźmie prawdopodobnie Rada 
Miejska, która przyjmie pod uwa- 
gę nową propozycję tem bardziej, 
że będzie to znaczną oszczędnością 
dla kasy miejskiej. 

— Plan przemeldowania na 
dzień 25.XI r. b. Komisarjat I. 
Zaułek Krupniczy Nr. 6. Szeroka 
ka 5 czyli z-k Krupniczy Nr. 2. 
Szeroka Nr. 7. Zawalna Nr. 39 
czyli Kwaszelnia 2. Stefańska 1. 
Stefańska 3 czyli Kwaszelnia Nr. 4. 
Stefańska Nr. 5 czyli Kwaszelnia 6. 

Komisarjat II. Wieś Góry — 
wszystkie pozostałe numery. Listo- 
padowa cała. 

Komisarjat III. Mickiewicza Nr. 
60, 60-a, 62-a, 62. Tartaki Nr. 2, 
4, 6, 8/10 i 12. 

Komisarjat IV. Kalwaryjska od 
Nr. 9 do Nr. 19 włącznie. 

Komisarjat VI. Antokolska od 
ul. Ogińskiego do końca Ogińskie- 
go (lewa strona) do drogi Górajce. 
Myśliwska do drogi wsi aa 

5, 

Z POCZTY. 
— Pošpieszne przesylki listo- 

we w obrocie ze Stanami Zjedno- 
czonemi Ameryki. Z dniem 1-ym 
grudnia 1926 roku dopuszcza się 
w obrocie ze Stanami Zjednoczo- 
nemi Ameryki pośpieszne (ekspre- 
sowe) przesyłki listowe wszelkiego 
rodzaju (listy, kartki pocztowe, 
druki, próbki towarów, papiery 
handlowe) na zasadach obowiązu- 
jących w zagranicznym obrocie. 

Należytość ekspresowa, którą 
winien uiścić nadawca, wynosi w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki 
20 centów, zaś w Polsce 80 groszy 
od każdej przesyłki (s) 

— Paczki pilne w obrocie z 
Austrją. Do obrotu paczkowego z 
Austrją dopuszcza się od 15 listo- 
pada 1926 r. paczki pilne do 10 
kg. wagi. 

Chcąc wysłać paczkę, jako pilną, 
nadawca winien wypisać na samej 
paczce Oraz na Oodnośnym adresie 
pomocniczym: Pilne — „Urgent“. 

Paczki pilne mogą być nadawa- 
ne bez podanej wartości lub z po- 
daną wartością do 1000 franków 
złotych, oraz mogą być nadawane 
jako paczki ochronne. 

Paczki pilne, o ile nie są adre- 
sowane „poste restante* uważa się 
równocześnie jako paczki ekspre- 
sowe. (S) 

ARTYSTYCZNA. 

— Konkurs na znak. Wobec 
zainteresowania, jakie wzbudził 
bezpłatny konkurs na znak Towa- 
rzystwa Bibljofilów Polskich w Wil- 
nie, jeszcze raz przypominamy wa- 

  

runki tego konkursu: 1) Technika 
graficzna jednobarwna, 2) Rozmiar 
dowolny, 3) Godło ma symbolizo- 
wać zadania Towarzystwa, miano- 
wicie szerzenie kultury pięknej 
książki oraz zawierać napis „To- 
warzystwo Bibljofilów Polskich w 
Wilnie“, 4) Do konkursu mogą 
stawač wylącznie artyšci wileūscy, 
5) Termin nadsyłania projektów 
upływa dn. 31 grudnia 1926 r. 
6) Pozostałe warunki—zwykłe: nad- 
syłanie projektów, opatrzonych go- 
dłem autora wraz z zapieczętowaną 
kopertą, zawierającą nazwisko etc. 

Bliższych informacyj udziela p. 
bibljotekarz Michał Brensztejn w 
godzinach 5—3 w  Bibljotece Pu- 
blicznej i Uniwersyteckiej, tamże 
należy skierowywać projekty. 

ZE ZWIĄZ. I! STOWARZ. 

— Rejestracja. Stowarzyszenie 
Rezerwistów i b. wojskowych w 
Wilnie uprasza swych bezrobot- 
nych członków do zgłaszania się 
celem rejestracji, która będzie się 
odbywać od dnia 27 b.m.—4 grud- 
nia b.r. w godz. 12—13 w lokalu 
Stowarzyszenia przy ul. Wileńskiej 
Nr. 26, 1. 

Rejestracja przeprowadzi się ce- 
lem przedstawienia odnośnym wła- 
dzom danych o ilości bezrobo- 
tnych rezerwistów i b. wojskowych, 
członków naszego Stowarzyszenia, 
którzy poszukują pracy. 

Od rejestrujących są wymaga- 
ne świadectwa, zaświadczenia i t.p. 
dokumenty, stwierdzające ich uzdol- 
nienie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebrania towarzyskie sekcji 
wioślarskiej W.K.$. „Pogoń*, od- 
bywać się będą nie jak dotychczas 
w soboty na przystani, lecz w 
Domu Oficera Polskiego (ul. Mic- 
kiewicza) we czwartki o godz. 19-ej. 

— Towarzystwo _ Bibljotilów 
Polskich w Wilnie odbędzie swe 
posiedzenie zwyczajne w piątek dn. 
26 b.r. o godz. 8 wiecz. w lokalu 
Bibljoteki Publicznej i Uniwersy- 
teckiej. Na porządku dziennym: 
Sprawozdanie ze Zjazdu Bibljofilów 
w Warszawie wraz z pokazem wy- 
dawnictw Zjazdowych. 

— Nadzwyczajne Walne Ze- 
branie Polskiej Macierzy Szkol- 
nej 2. W. W niedzielę dnia 12 
grudnia o godz. 1-ej po południu 
odbędzie się w sali Seminarjum 
Nauczycielskiego Ż. P. M. Sz. przy 
ul. Wileńskiej 23 (wejście od pod- 
wórza) nadzwyczajne Walne Zebra- 
nie P. M. Sz. Z. W, Na porządku 
dziennym: 

1) Sprawozdanie z bieżącej dzia- 
łalności. 

2) Uzupełnienie Statutu P. M. 
SZ W. 

W razie nieprzybycia na ozna- 
czoną godzinę wymaganej ilości 
osób Walne Zebranie odbędzie się 
tegoż dnia t.j. w niedzielę dn. 12 
grudnia o godzinie 2-ej po połud- 
dniu i uchwały powzięte na tem 
Zebraniu będą prawomocne bez 
względu na liczbę obecnych. 

ZABAWY. 

— Zabawa taneczna. Komitet 
Domu św. Antoniego urządza 27 
b.m., w ostatnią sobotę przedad- 
wentową, zabawę taneczną o godz. 
8-ej wiecz. w sali Klubu dla inte- 
ligencji (Mickiewicza 17). 

— Sprostowanie. W Nr. 259 
K. W. z dnia 9.XI na str. 4-tej w 
tekście „Listu do Redakcji" p. Zofji 
Szarskiej z powodu nieczytelnošci 
rękopisu wkradły się pewne nie- 
dokładności, a mianowicie: podane 
było „w czasie naszego pobytu u 
p. K. A.*; winno być: w czasie jego 
nocnej wizyty u p. K. A. 

Nr. sprawy wytoczonej w Ja- 
szunach 1336, oraz folwark nie 
Pyszeco, leczj Pyszno. 
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liealna pasta do zebów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“ 

Wystepy Ludwika Solskiego. Dziś na 
repertuar Teatru Polskiego wchodzi bar- 
wna i dowcipna komedja Sardou „Safan- duły” z mistrzem Solskim w roli Vauclin'a. 
Trójkę safandułów grają L. Solski, K. Wyr- 
wicz-Wichrowski i F. Rychłowski, posta- 

cie kobiece: L. Pilatti, i l. Jasińska. Nie- 
zmiernie charakterystyczne tło tej ko- 
medji oraz jej mistrzowskie ujęcie, a 
z od udział w niej znakomitego 

ia, pozwalają wróżyć ielki powolzęnię. ją yć sztuce wielkie 

— Sobotnia popołudniów 
młodzieży szkolnej. W o © Pa 
sa gaj 5 pon dla młodzieży 
szko . Solski wystąpi w “ 
Moliera. Ceny: miejsc zniROne: a 

są ca OR Solski wystąpi 
ztuce St. Prz, i 

„Dla szczęścia”. asas 
„ — Niedzielna popołudniówka. W 

niedzielę o godz. 4 popoł. grana będzie 
komedja Ruszkowskiego „Wesele Fon- 
sia”. Ceny miejsc najniższe od. 15 gr. 

— Stanisław Przybyszewski w Wil- 
nie, „Na zaproszenie Teatru Polskiego 
Stanisław Przybyszewski przybywa do 
Wilna, aby wygłosić w niedzielę o godz. 
12 m. 30 popoł. w Teatrze Polskim od- 
czyt „Kobieta w mojej twórczości”. Rok 
obecny jest rokiem Jubileuszowym twór- 
szości autora „Dla szczęścia”. 

W poniedziałek zaś przed premjerą 
sztuki „Dla szczęścia” —St. Przybyszewski 
wypowie słowo wstępne oraz obecny 
będzie na próbie generalnej z tej sztuki, 
której autor oddaje pierwszeństwo w 
swej twórczości dramatycznej. 

WYPADKI i KRADZIEZE. 

W Wilnie. 
— Przywłaszczenie. Infelsztajn e 

rycy, zam. w Warszawie, ul. Cada e 66 
zameldował policji o przywłaszczeniu 
towarów kosmetycznych na jego szkodę 
na ogólną sumę 1828 zł. przez Bebleson 
Marją, zam. ul. Trocka 20. 

— Podrzutki. W bramie domu Nr. 1, 
przy z. Szwarcowym znaleziono 2-mie- 
sięczne niemowię płci żeńskiej, które 
skierowano do  przytułka Dzieciątka 
Jezus. va 

„. — W bramie domu Nr. 23, przy ul. 
Kijowskiej, znaleziono 2 I ES nau ias 
mowię płci żeńskiej, które skierowano 
do przytułka Dzieciątka Jezus, 

Na prowincji. 

— Wykrycie sprawców napadu. 
Przeprowadzone dochodzenie ustalito, iż 
napadu na Czerniawskiego Macieja, zam. 
w kolonji Jurkiańce gm. olkienickiej 
pow. Wil.-Trockiego, w nocy z 28 na 29 
ub. m. dokonali, Punda, Wersocki, Ba- 
niuszewicz i Urbanowicz, którzy się u- 
krywają na terenie Litwy i którzy po- 
przednio dokonali napadów w gm. ol- 
kienickiej i rudziskiej. Akta skierowano 
do Sędziego Śledczego. 

— Pożary. We wsi Izabelino-Deni- 
sówka, gm. Łużeckiej, wskutek nieo- 
strożnego obchodzenia się z ogniem, 
spalił się dom mieszkalny Bujdo Maksi- 
M s a Z i chlew Dy- 
lewicz Aleksandry. Straty wynoszą o 
4,000 ŻY з >ч >> 

‚ — \№е wsi Cierapy, gm. Połoczań- 
skiej pow. Mołodeczańskiego, wskutek 
wadliwego urządzenia pieca spłonęła ła- 
źnia Szufałowicza Adama. Straty wyno- 
szą 400 zł. Akta skierowano do podpro- 
kuratora. 

— We wsi Szymaki gm. Krewskiej 
pow. Oszmiańskiego, na szkodę Michno- 
wicza Stefana, wskutek nadmiernego na- 
palenia w piecu podczas suszenia lnu, 
spłonęła łaźnia. Straty wynoszą 180 zł. 

‚ — Dn. 21 b. m. o g. 23, wskutek 
niewyjaśnionej narazie przyczyny, spło- 
nęia stodoła z sianem i słomą na szko- 
dę Rutor Anny, zam. we wsi Kułakowo 
gm. Mańkowickiej p. Postawskiego. Stra- 
ty wynoszą 9V0 zł. 

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, skórne 
i moczopłciowe. Elektroterapja. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 
róg Tatarskiej, od g. 9—2 i 5—7, 
2099 W. Z. P. 43. 

  

jtańsze źródło mater” 
jałów elektrotechnicz* 

a
 

  
    г AP с i „b; Od i m dt ko 

Balloce| pete rez ali I E rate „AnN Ed Gai 
bę Wileńska 38. M kranie! 2 o nióóiaa GRSGŁA Leda Nowa, dramacie | „Ułodziej duszy no w Paryżu. 

  

  

  

| WEGLE 
górnośląskie dostarczamy tonnami i półtonnami 

Duchnowski i S-ka, 
Zawalna Nr. 21, lok. 15. 

: ‚ СулКовгайа 
dawniej Juroszajtis, Tatarska 1, m. 13, 

została uruchomiona i przyjmuje wszel- 

kie obstalunki w zakresie <ynkografh. 

„ARS“ Sprzedaż na raty. 

  

  

dywanów, chodników, 

    

Wyłączna sprzedaż 
różnych materjałów do obijania mebli, 

portjer 
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich 
Wilno, Niemiecka Nr. 20, S. Idelson. 

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UI. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykwźntne—Mocne— 

Niedrogo. 

1015 

Poszukujemy 
mieszkań wolnych 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

2194-0 

  

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 5 

Cukiernia i Kawiarnia 
„ZDROWIE* 

ul. Wielka Nr. 22 (obok 
hotelu Niszkowskiego) 
poleca smaczne i zdrowe 
śniadania, obiady i kola- 
cje oraz rozmaitego ro- 
dzaju pieczywo. Podczas 
obiadów i kolacyj przy- 
grywa orkiestra. 2148 

Ta 3500 dolarów 
sprzedamy zaraz PLAC 
1.200 s*. Dochód roczny 

3.000 złotych. 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

2224-1 

dolarów 
ulokujemy zaraz na bardzo 
dogodnych warunkach. 

D.H/K. „ZACHĘTA“ 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

2223-1 

  

Kucharka 
poszukuje posady. Ma 
dobre świadectwa. Ulica 
Mostowa Nr, 7-=16, 2219 

Um się zgubio- 
na książka wojsko- 

wa i karta mobiliz. wyd. 
przez P. K. U. w Wilnie 
na imię Józefa Bodzewi- 
cza. 2220 

Przybłąkał się pies 
rasy gończej, maść bron- 
zowa z białem, drobno 
nakrapiana. Zgłosić się 
po odbiór na ul. Rydza- 
Śmigłego 39, m. 10. W Geżfe 
razie niezgłoszenia się 
w ciągu 5 dni—uważam 
za własność. 2218 

Dr. Gz, Koneczny 
Choroby zębów, chirur- 
gia jamy ustnej. Sztuczne 
zęby. Porcelanowe koro- 
ny. Mickiewicza 11—8. 
Wojskowym i  urzędni- 
kom zniżka. 1311 

  

„POGOŃ 

DRUKARNIA „PAX* 
UI. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI. RACHUNKOWE, 
KI I BROSZURY, 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE.     WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

  

Taklai 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 

V gastronomiozno-mleczny 
! Ёеч N. JEZIERSKI, 

wz lon damski i manicur. 
ielka 47, obok 

hotelu „Palace“. 

  

Ryby, konserwy, czekola- Hygjena.  1685-b 

dy krajowe i zagraniczne, 
sery szwajcarskie i holen- Najstar- О 

derskie, masło šwieže, „ k Rubia sza firmą 
oraz sprzedaż kart dogry w kraju założ. w 1840 r. 

Ceny konkurencyjne. ul. Dominikańska 17. 
1633-b b-1236 

czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary po 
receptach Kasy Ckorych. 

1691-b 

Lacki, Wielka 5... 5 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn, 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

jpaia 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 

l lal składający się z 3 
0 pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
pi mieszkanie о- 
jecnie jadłodajnia. Ulica 

Wielka 5, m. 19. 2096-b 

Żyrandol elektryczny i 
krzesło do pianina. Ul. 
Wileńska 16, tel. 397, 
sklep S. Szawedanca. Ma- 
szyny do pisania, przyj- 
muję reparację i kupuję. 

2053-b 

  

gpecialny sklep naczyń 
. kuchennych „Alumi- 

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

  

'erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. _ 1484-a 

pomia specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

a-1327 

aaa - jadtodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 
imcze, Królewska Nr.9. 

niadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

nych Biuro „DZWON” — 
Wilno, Wileńska 21, tele" 
fon 655. Urządzenie in" 
instalacji elektr. žyran 
doli, żarówki i t. p. 

2147-b 

  

Ogłoszenia 
do 

„Копега Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3. 

  

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 
  

Wydawca!(Tow, Wydaw. „Pogoń" sp. z ogr. odp, Drak, „Pax“, ul. św. Ignzcege 5. Tel. 8-93, Redaktor odpowiedzialny Michal Szukiewicx 

 


