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Wiedeń, 20 września, 

Dziś odsłonięto pominik Luegera. 
Tym razem poiomność pośpieszyła 
się. Lecz w gruncie rzeczy mowy 
być nie może o potomności. Pomnik, 
dziś odsłonięty, wzniosło pokolenie 
pozostałe po tym niepospolitym mę- 
żu. Więc jego współcześni. A jeszcze 
ściślej wzniosia Luegierowi pomnik 
partja, której był twórcą, A już naj: 
najściślej: postawili mu pomnik przy- 
jaciele, którzy uczepiwszy się jego 
poły, razem z nim też poszli w górę. 

A byłaż to, była karjera niezrów- 
nana! Kto tego nie widział, nie da 
wiary. Nikt sobie nie wyobrazi wprost 
olbrzymiej popularności tego czło- 
wieka. Trzeba było na to patrzeć 
własnemi oczami. Dr. Karl Lueger! 
To był dopiero gracz na politycznej 
areniel Co za talent, co za dar pory- 
wania ludzi za sobą! Bo też, jak wia- 
domo był i mówcą nad mėwcami. 
Piszączy te słowa słyszał go wielo- 
krotnie mówiącego: w izbie posel- 
skiej, na wiecu, na uiicy. Zawsze był 
Lueger wprost świetny, niezrównany, 
lepiej mówił niż Jaures. Urodzony 
trybun ludowy a zawsze „w formies. 
Niepospolity i bardzo interesujący. 
W ostatnich paru dziesiątkach lat 
istnienia Austrji przedwojennej był 
Lueger najbardziej reprezentatywną po- 
stacią. Nie byl, co się zowie «wiel- 
kim» człowiekiem, był politykiem i 
działaczem na wielką miare; brakło 
mu tylko szerokich horyzontów. Był 
dolno austryjackiem, wiedeńczykiem, 
z pod wieży Św Siefana. Lecz na 
swoim gruncie byt mistrzem; był 
wprost politycznym czarnoksiężnikiem 
Czego ten człowiek nie wyrabiałl 
Nskt tak jak on nie znał do Szpiku 
kości ludu wiedeńskiego, nikt jak on 
nie potrafił tak mu dogodzić, nikt 
nie znał tak na wylot potrzeb wiedeń- 
skiego ludu. Krew tego ludu mie dar- 
mo w jego żyłach płynęła. Mową je- 
go ojczystą był djalekt Dolnej Austrji, 
była gwara wiedeńska. Ideały małej 
burżuazii wiedeńskiej były jego ide- 
ałami Co dła pur sang wiedeńczyka 
było radością życia i rozkoszą i za- 
chwytem—to też i dla Luegera było 
po nad wszystkiem. Na wiedeńskiej 
Ulicy, w knajpie, po przedmiejskich 
ogródkach był on jak u siebie. Nie 
był to żaden jaśnie pan z najwyż- 
Szych sfer, co raczy przebywać z 
szarym tłumem łowiąc np. głosy wy- 
borcze. Nie, Drobne mieszczaństwo, 
lud przedmieść wiedział i czuł w nina 
„Swojego* i wierzył mu bezgranicz- 
nie. Lud wiedeński mógł Lueger za- 
prowadzić—dokąd chciał. 

Ambicja Lmegera była specyficz- 
nego autoramentu. Mógł—jeśli by tyl- 
ko chciał—być szefem rządu. Lecz 
nie uśmiechał mu się bynajmniej 
porife! premjera. On miał jedną tylko 
ambicję; zostać burmistrzem Wiednia. 
I, oczywiście, został nim. I urosł na 
potęgę jakiej na fotelu burmistrzow- 
skim Wiednia nie widziano ani przed- 
tem ani potem. 

Po trzykroć nie zatwierdzał go 
cesarz Franciszek Józef, zazdrośny o 
Luegera popularność. Jak wiadomo 
była to Franciszka Józefa istna maro- 
ta. Zdarzyło mu się parokrotnie «po- 
zbyć się» ministrów, ba, arcyksiążąt, 
co mieli nieostrożność być wśród 
ludu wiedeńskiego bardziej beliebt 
niż on, cesarz! Tedy nadchodzi Boże 
Ciało, Olbrzymia procesja przeciąga 
ulicami Wiednia wśród niezliczonych 
tysięcy ludu. Lueger—jako wice-bur 
mistrz — kroczy przed baldachimem 
celebransa, za baldachimem— cesarz. 
I wszystkie wiwaty, cały entuzjazm 
tłumów, wszystkie okrzyki i manife- 
stacje skupiają się ..na osobie Lue- 
gera, podczas gdy cesarzowi dostają 
się, dobrze wystygłe—resztki. Nigdy 
Franciszek Józef nie zapomniał tego 
Luegerowi, lecz zatwierdzić go, po 
Taz czwarty wybranego, musizł. 

Lueger osiągnąwszy... ideał, oraz, 
jak się rzekło, niezmierną potęgę, 
Lueger „panujący* w Wiedniu wprost 
autokratycznie, Lueger wprost ado- 
Towany przez Wiedeń (niczem dziś 
w Rzymie Mussolini) jął umiastawiać 
Wszystko, co się dało: zakłady po: 

_8rzebowe i szkoły dla dziec:; stał się 
generalnym przedsiębiorcą tramwajów 
i omnibusów, niemal całej w stolicy 
komunikacji, umiastowił elektryczność, 
ba, —wziął niejako w monopol miasta 

iednia (to znaczy swój)...uczucia mo- 
Narchiczne i najwyższe do tronu przy- 
Wiązanie. Lueger stał się najpotęż- 
niejszą podporą: tronu — i Kościoła. 
ojąć nie trudno jakie posypały się 

Nań honory i odznaczenia i kim był 
Lueger w Wiedniul 

| przyszła zwalić go z nóg, tego 
Potentąta: nieuleczalna choroba. W 
ubileuszowym pochodzie (było to 

E, dniu 80-tych urodzin — сезагга 
į Anciszką Józefa), stał przed Burgiem 

przemawiał do zgromadzonych 
Izesz., cień już tylko niespožytego 

z odnoszeniem ao domu lub 
zł. Konto czekowe w 

z przes; pocztową 4 zł. 
P, K. 0. Nr. e0ż59* A 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 

w sprzeaąży detajicznej cena pojedynczego u-ru 15 groszy, 
Opłata cocztowa uiszczona ryczażteim. 

> Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 

Konferencja rezbrojeniowa.. 
GENEWA, 23,X PAT. Dziś przed południem odbyło się plenarne 

Zgromadzenie Ligi Naredów, na 
sprawę zwołania międzynarodowej 

kiórem omawiano przedewszystkiem 
konferencji rozbrojeniowej. Delegat 

Francji Paul Boncour przedstawił rezolucję, domagającą jsię aby konte- 
rencję zwołano przed 8 em zwyczajni 
t.j. przed wrześniem 1927, 

Powrót min. 

em Zgromadzeniem Ligi Narodów, 

Stresemanna. 
BERLIN, 231X. PAT. Dziś wrócił z Genewy minister Stresemann 

w towarzystwie sekretarza generalnego Weismana i szefa biura praso- 
wego dr. Kiepa, witany na dworcu przez przedstawicieli dyplomatycznych 
Anglji, Francj:, Czechosłowacji, Polski, Belgii i Szwajcarj. W godzinę 
potem minister Stresemann udał się 
obecności kanclerza zdać sprawę z 

do Prezydenta Rzeszy, któremu w 
przebiegu wypadków genewskich. 

Jutro o godz. 1l-ej odbędzie się posiedzenie rady ministrów. 

Powrót Grecji do monarchji: 
RZYM. 23 IX. PAT. Były król grecki jerzy w przejeździe z Londynu 

do Bukaresztu zatrzymał się w Medjolanie, gdzie złożyło mu hołd kilku 
polityków greckich, którzy specjalnie w tym celu przybyli ze Szwajcarji 
do Mecjolanu. 

Król rozmawiał przez czas dłuższy z pos. Petraja, który następnie 
oświadczył dziennikarzom, iż powrót monarchy w Grecji jest tylko 
kwestją czasu, ponieważ republika nie jest wyrazem woli narodu greckiego 
lecz wynikiem wzajemnie się zwalczających dyktatur wojskowych, Wysiłki 
Condelisa nie doprowadzą do rezultatu, е 

Przeszło 85 proc. ludności grec kiej oświadcza się za monarchją. 

Wojska francuskie opuszczają Nadrenję. 
BERLIN, 23.1X. PAT. Wedle doniesień prasy niektóre oddziały fran: 

cuskich wojsk okupacyjnych w Nadrenji zostały w ostatnich dniach wy: 
cofane. Zarządzenie to jest następstwem umowy zawartej na długo przed 
wypadkami genewskiemi między ministrem Brandem a niemieckim amba- 
sadorem w Paryżu von Hoeschem. Rząd francuski miał się wówczas zo 
bowiązać do wycofania w ciągu wrzi 
okupowanych. 

eśunia 5—6000 żołnierzy z terenów 

Hiszpanji grozi przewrót. 
SAN SEBASTIANO, 23,1X PAT. Prasa podaje, iż opozycja wewnątrz 

Hiszpanji zaostrza się. Oczekują w najbliższych dniach przewrotu w 
Madrycie. Politycy hiszpańscy, którzy w ostatnich czaszch wycofali się z 
życia politycznego przygotowują odezwę do narodu, kióra będzie ogło- 
Szona z chwilą zwołania Zgromadzenia Narodowego. Odezwa oświadcza, 
iż zdrowe elementy z całą siłą będą dążyć do obalenia dykiatury. 

Krwawe walki w Meksyku. 
WIEDEŃ, 23 IX. PAT, „Neues Wiener Tageblatt“ donosi z Meksy- 

ku: Waika relgijna trwa nadal. W Zamorach aresztowano dwóch działa- 
czy katolickich, w których mieszkamu znaleziono karabiny i obciążające 
dokumenty. 
wystawiono na widok publiczny. 

Powstanie ladjan nie zostato je 
prezydenta Talisa. Zdemolowali 
Oceanu Spokojnego. Talis zamierza z samolotu 

Obu aresztowanych rozstrzelano. 

oni linje kolejowe, 

Ciało ich dla postrachu 

szcze stłumione. Żądają oni ustąpienia 
biegnące wzdłuż 

zbombardować obozy 
Indjan. W Coidac proklamowano stan obiążenia. 

Złożony z urzędu burmistrz 
i wydania biur miejskich. Zabarykadował 
Wojska rządowe wzięły budynek gminny. Burmistrz musiał uciec. 

miasta odmówił wykonania rozkazu 
się on w budynku gminnym, 

Nocy 
ubiegłej władze policyjne wykryły w Meksyku zebranie 300 kobiet kato- 
lickich, Uczestniczki zebrania zamknięte w więzieniu. 

  

Na drodze do 
WARSZAWA. 23 iX (tel. wł 

kompromisu. 
Słowa). Atmosfera wyczekująco prze- 

sileniowa dzisiejszego poranka zmieniła się popołudniu. Stało się rzeczą 
jasną, że w dniu jutrzejszyme dojdzie do kompromisu na podstawie 

wniosku pos. Michalskiego który przewiduje obniżenie preliminarza budże- 

towego o 10 miljonów złotych. Od 
czędności przeprowadzi. Rząd ma się na wniosek ten zgodzić ł 

tego cały konflikt upada. 
Co się tyczy votum nieufności 

kowskiego to przeważa zdanie iż rz 

rządu będzie zależało gdzie te osz 

wobec 

dla min. Młodzianowskiego i Suj- 
ąd do votum nieufności nie dopuści 

niechcąc wywoływżć wrążenia, że skład rządu może zależeć od Sejmu, 
Diatego też przypuszczają że rząd roz 

członkami wśród których może się znaleźć i p. Sujaowski 
stanie się ż niektóremi swoimi człon- 

dopiero za 

parę tygodni przed sesją Sejmu, który zwołany zostanie w ostatnich 

dniach października. 

Premjer Bartel o uchwale komisji, 
WARSZAWA, 23 IX. PAT. W wywiadzie prasowym udzielonym 

wczoraj po otrzymaniu wiadomości o uchwale komisji budżetowej, skre- 
ślającej dodatkowe kredyty dla M stwa Spraw Wojskowych i redukującej 
kredyty na kwartał czwarty r. b. Premjer Bartel oświadczył co nasiępuje: 

Skreślenia poczynione w komisji są pozbawione charakteru rzeczo- 
wego i noszą charakier wyłącznie polityczny. Wyrazem tego jest nieu- 
względnienie wydatków budżetu M-stwa Spraw Wojskowych za kwartał 
Ili-ci i globalne skreślenie zupełaie doweinej sumy 34,000 000 złotych, 
bez podziału jej na poszczególne resorty. Rząd gotów jest uwzględnić 
motywy rzeczowe, motywów nierzec 
niu Premjer dodał, iż odpowiedzial 
łanego na takiej płaszczyźnie, biorą 
poselskie, które walkę rozpoczęty. 

zowych rząd nie uzna. W zakończe- 
ość za konsekwencje zatargu, wywo- 

na siebie, jak przypusza te grupy 

Podziękowanie min. Raczyńskiego, 

WIEDEŃ, 23.1X. PAT, Minister rolnictwa Raczyński nadesłał au. 
strjackiemu ministrowi rolnictwa de 
imieniu oraz , delegacji polskiej za 
w Austrji. 

peszę, w której dziękuje w swoim 
gościnne przyjęcie, jakiego deznał 

L S L iii L SSL ar i ROZNOSI 

wieikiego burmistrza, a starszy od 

niego cesarz trzymający się świetnie, 

prawie świeży, rozpromienieny patrzył 
tryumfująco na swego rywala co do 
względów i serca ludu  wiedeń- 
skiego. 

Gdy kładziono fundamenty pod 
pomnik Luegera, szło o wzniesienie 

widocznego znaku—zwycięstwa: prze» 
dewszystkiem  partji, Oraz spadko- 

bierców Luegera idei i dążeń. Dziś 
„całkiem inny Wiedeń asystował 
przy ineuguracji pomnika— Wiedeń, 
który o cesarzu Franciszku Józefie 
niewiele już myśli, a © Luegerze nie 
wiele już co wie. Czas płynie nie- 
powstrzymanie. Dziś «pomnik Luege- 
ra» to już tylko pamiątka po rozdziale 
dziejów jakiegoś Wiednia i jakiejś 
Austrji—które kiedyś ; były. : 
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BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-g0 Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LŁIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

80 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa ! 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Pitsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

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

W kotle chińskim. 
W „państwie środka* wre ciągle 

zażaria wojna domowa. Do Europy 

dochodzą tylko jej głuche urywane 

odgłosy z których trudno odworzyć 

sobie obraz sytuacji w Chinach. Mi- 
mo jednak, że tak dalego od nas to: 

czą się boje, nie są one, a raczej re- 

zultaty -nie będą bez znaczenia dla 

Europy. Od tego kto zwycięży: poli- 

tyka sowiecka czy mniejwięcej skoor- 

dynowana akcja mocarstw Anglji w 

pierwszym rzędzie, Jagonji i Ameryki, 

konstelacja międzynarodowa w Euro- 
pie może uledz zmianom. Oczywiście 

są to wszystko kwestje nie nejbliż- 

szej przyszłości. Wojna domowa w 

Chinach trwa już dobre kilka lat i 
końca jej nie widać.. Szala zwycię: 

stwa to się przechyla na stronę ge- 

nerałów, którzy są wykladnikami po- 

lityki angielskiej i japońskiej to znów 

szczęście sprzyja t. zw. „armji naro- 

dowej* będącej narzędziem w rękach 

Sowietów. 
Sytuacja wojenna w bieżącym 

miesiącu przedstawia się następują- 

co: Południowa część Chin zajęta 

jest przez wojska rządu kantońskiego, 

będącego pod wyrsźnym wpływem 

Sowietów, natomiast północna Mand- 
żurja, Mongelja i Chiny środkowe 
są terenem objętym przez wojska 

gen. Czang Tso-Lina i marszałka 
Wu-Pei.Fu popiergnego przez Anglję 

i Japonję. : 

Wojska Wu-Pei Fu, jak przed 
paru tygodniami donosiły depesze, 
zostały rozbite a sam Wu według 

jednej wersji miał być zamordowany 
przez swoich żołnierzy, według dru- 

giej legł na polu bitwy. Armją kan- 

tońską inaczej zwarią „armją maro- 
dową“ dowodzi gen. Feng Hu-Siang. 
Oprócz tego po każpej stronie walczą 

pomniejsi generałowie dowódcy tych 

lub innych prowincyj. W toczących 

się walkach nie zawsze odegrywa 

rolę decydującą siła liczebna lub 

zaopatrzenie techniczne czy też dziel- 
ność poszczególnych oddziałów. 

Często się zdarza, że nieznaczny od- 

dział wojsk Czang-Tso-Lina bierze 
do niewoli poważne jednostki bojowe 
przeciwnika, Tajemnicą tej strategji 
jest.. złoto.  Naogół generałowie 
chińscy wszyscy mają słabość do 

pieniędzy: nie wnikając bardzo w 
motywy ideowe stają po tej stronie, 

która daje więcej. W razie gdy targ 
nie dojdzie do skutku rozstrzygnie 

bagnet i karabin maszynowy. To też 
bardzo często zdarzają się wypadki, 

że wojska które przed paru miesią- 

cami walczyły po stronie Czang- 
Tso Lina lub Wu Pei Fu, dziś znaj- 

dują się w obozie Fenga. Najbardziej | 
oczywiście cierpi wskutek tego lud- 
ność wsi, miast i miasteczek. 

Ostatnie telegramy ;z Chin przy- 
noszą wiadomość o znacznym sukce- 

sie wojsk kantońskich, które zbliżają 

się do Szanghaju, dotychczasowej 

bazy Operacyjnej wojsk Wu Pej Fu. 

Jest to jak można przypuszcžač re- 

zultat klęski, zadanej przed paru 
tygodniami wojskom tego generała. 

Powodzenie na polu walki wojsk 
kantońskich wywołały już pewne po- 
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Szczepienia OGhrONNE | 
przecio szkanatynowe | 
w przychodni | 

Codziennie od 9 r. do 8 w: |   ul TROCKA 2. | 

II Klinika Oewnerzia 
i Klinika Chirurgiczna U.S.B. 

(na Antokoiu). 
Wznawieją przyjęcia chorych w Klinice 
iw przychodni dnia 21 września b. r. 

sunięcia polityczne całkiem jawne ze 
strony Sowietów, które rozpoczęły w 
Urdze rokowania w sprawie dalszego 
uzgodnienia akcji wojskowo politycz 
nej na terenie Chin. Na konterencji 

ma być ustalony podział wpływów 
pomiędzy generałami Fengiem a rzą- 
dem kantońskim, oraz ich wzajemne 
stosunki z SSSR. Sowiety podobno 
wysunęły propozycje zmierzające do 
podziału wpływów w Chinach w ten 

sposób, aby rząd kantoński rozciągnął 

je na prowincje, znajdujące się na 
południe od Jang-Tse-Kiangu, gene- 
rai Feng obszary na północ od tej 
rzeki, a więc na Chiny środkowe, 
półaocne i Mongojję. W tym wy- 
padku SSSR zastrzegłaby sobie spe- 

cjalne interesy w Mandżurji i szereg 
przywilejów na 'poludniowo-mandžur- 
skiej kolei żelaznej. 

Czy plany układane w Urdze bę* 
dą miożliwe do zrealizowania co na- 
leży narazie wątpić, gdyż chwilowe 
zwycięstwo wojsk kantońskich nie- 

wątpliwie pociągnie za sobą wzmo- 
żoną działalność  Czang-Tso-Lina, 

którego popchnie do tego Anglja i 
Japonja zagrożona w swych nader 

żywotnych interesach. Przypuszczać 

więc należy, że walka która ostat- 

nio straciła na ostrości stanie się 

zmowu bardziej zaciekłą. 

Jężeli chodzi o politykę sowiecką 

na Dalekim Wschodzie, to stwierdzić 

trzeba, że odniosła ona poważne suk: 

cesy. Utworzenie się rządu kantoń- 

skiego, wzrost wpływów partji Kuo- 

Ming-Tang, założonej przez zmarłe- 
go w roku ubiegłym Sun Jan 
Sena, rozpalenie antagonizmów raso- 

wych i nacjonalizmu chińskiego—oio 

są główne zdobycze polityki sowiec- 

kiej. Bez poparcia Sowietów, bez 
udziału rzeszy agitatorów, miljonów 

czerwofńiców rząd kantoński nie istniał- 

by wcale a jeżeliby i powstał, z ła- 
twością byłby pokonany przez wier- 
ne wpływom mocarstw wojska gene- 
rala Czang-Tso-Lina. Teraz zaś „armja 
narodowa” rządu kantońskiego przed- 

stawia nie lada przeciwnika, tembar- 
dziej, iż wskutek propagandy sowiec- 

kiej znajduje ona poparcie wśród 
szerokich warstw ludności chińskiej. $ 

Interesa Anglj, Ameryki, Japonji i 
Francji na Dalekim Wschodzie są 
coraz silniej zagrożone a to niewąt- 

pliwie może przyczynić się do zmia. 
ny polityki tych państw wobec Sowie- 
tów, które są właściwym sprawcą 

chińskiej wojny domowej. A Ro- 
sjj Sowieckiej oto przecież tylko 
chodzi. 

Wszystkim, którzy oddali 

posługę zwłokom 

; ś p. 

- lv Bohdanowiczowej 
oraz okazali nam tyle współczucia w 

naszem nieszczęściu miniejszem skła- 

damy najgorętsze <Bóg zapłać». 
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Sejm i Bządi 

Zdziechowski leaderem 
Z. L. N. 

WARSZAWA. 23. IX (tel wł Słowa). 
Zwróciło uwagę w Sejmie, że na 
czoło Związku Ludowo Narodowego 
wysuwa się pos. Zdziechowski. Do- 
tychczasowy leader pos. |Głąbiński 
podobno rychło ma nawet |całkowi- 
cie usunąć się życia politycznego. 
Drugi czołowy przedstawiciel Z,.L.N. 
pos. Marjan Seyda osiedlił się na 
stałe w Poznaniu gdzie objął redak- 
cję „Dziennika Poznańskiego” i na 
tej placówce zamierza nadal pozos- 
tać, Co do pos. Stanisława  Grabs- 
kiego to jak wiadomo pomiędzy nim 
a innymi członkami kiubu panuje po- 
ważna różnica zdań, polegająca ро- 
dobno na tem, że St. Grabski prag- 
nie porozumienia z Marszałkiem Pił: 
sudskim, podczas gdy reszta klubu 
jest temu przeciwna. 

Pos. 

Rada Prawnicza. 

WARSZAWA, 23.X. (tel.wł.Slowa) 
Rada Prawnicza zwołana została 

na 30 b. m. na godzinę 11. Radę 
otworzy minister Sprawieditwości p. 
Makowski, poczem Radę podzieli 
Się ma komisje. 

Powrót Prezydenta Mościc- 
kiego. 

WARSZAWA, 23 X, (żel, wł. Słowa) 
Jutro powraca do Warszawy х Спо- 
rzowa Prezydent Mościcki, 

Pogłoski o zmianach w MSZ. 

WARSZAWA, 23.X. (tel. wł. Słowa) 
Według wszelkiego prawdopodobień 
stwa w najbliższym czasie zostanie 
odwołany z Belgradu pos. « Okęcki a 
na jego miejscz zostanie mianowany 
pwl. Matuszewski b. szef O. Il. a 
ostatnio atache wojskowy w Rzymie. 
W związku z tem pułk. Matuszewski 
ma zamiar wystąpić z wojska. Co 
się tyczy obsadzenia poselstwa w- 
zymie utrzymują się pogłoski o 

odwołaniu pos, Kozickiego a miano- 
waniu na jego miejsce pos. Kgtrzyn- 
skiego. 

Min. Zaleski: 

WARSZAWA, 23,1X (tel. wł. Słowa) 
Min. Zaleski wyjechat Z Genewy na 
urlop, który spędzi w środkowej 
Francji. Powrót p. Zaleskiego do 
Warszawy nastąpi w dniu 4 go b. m. 

Sprawa nadużyć w monopolu 
spirytusowym. 

WARSZAWA, 23,X (żel. wi,Słowa) 
ledztwo w sprawie osiawionego 

Podkomorkiego zostaja odroczone 
wobec tego, że druga komisja po- 
wołana do sprawy nadużyć b. dyrek- 
tora monopolu Kwiatkowskiego doszła 
do innych wniosków. W celu osta- 
tecznego zbadania sprawy zosianie 
wyłoniona trzecia komisja. 

Wizyta pos Witosa u gen. 
Malczewskiego. 

„WARSZAWA, 23,X (żel.wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym „złożyli manife- 
stacyjną wiżyię gen, Malczewskiemu 
posłowie Witos, Kiermik i Osiecki. 

Konferencja marsz. Rataja 
z pos, Witosem. 

WARSZAWA. 23 IX (tel,wł, Słoway 
W. kołach politycznych zwrócono 
uwagę na dłuższą konferencję mar- 
ssałka Rataja z pos. Witosem. O czem 
mówiowo pozostaje to narazie ta- 
jemnicą, 

Woj. Sołtan kandydatem na 
prezesa N. I. K. 

WARSZAWA, 23.X. (żel. wł, Słowa) 
Rozeszły Się pogłoski że kandydatem 
na stanowisko prezesa Najwyższej 
lzby Kontroli Państwa jest woje- 
wodą warszawski p, Sołtan. 

*6664456546554685 
  

Aleksander Biernacki, syn 
Bolesława i ś. p. Jadwigi z 
Ostrouchów, urodzony w 
roku 1907, poszukuje swego 
ojca oraz rodziny ojca 1 

matki. 
Ktokolwiek by wiedział, 

gdzie się znajdują lub co się 
z nimi stało, proszony jest 
usilnie o przesłanie wiado- 
mości: poczta Szymanów, 
woj. Warszawskie, maj Skot- 
niki—Aleksander Biernacki.
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Pol. Macierz Szkolna w Baranowiczach. 
— Korespondencja Słowa — 

Ze wszystkich instytucyj spolecz- 
nych, istniejących na terenie m. Ba- 
ranowicz i powiatu, z pewnością 
Macierz Szkolna rozwija działalność 
najwyższą w dziedzinie oswiatowo- 
kulturalnej. To też na odbytem nie- 
dawno dorocznem zebraniu członków 
zarząd Koła miał się czem pochlubić 
w sprawozdaniu ze swej rocznej 
działalności, co zebrani przyjęli z 
uznaniem do wiadomości i co po- 
budzi zarząd Koła do dalszej taksa- 
mo  usilnej i pożytecznej pracy spo- 
łecznej. 

Za jedno z najważniejszych swych 
zadań Macierz Szkolna uważała sze- 
rzenie oświaty pozaszkolnej w postaci 
tworzania czytelnictwa w powiecie 
oraz. bibljoteki i kursów doksztalca- 
jących w Baranowiczach. Jeżeli z roz 
winięciem oświaty pozaszkolnej w 
powiecie sprawa nie poszła zbyt 
gładko, to staio się to dlatego, że 
naturalnymi i najbardziej pożądanymi 
współpracownikami Macierzy w tej 
dziedzinie są nazuczyciele, którzy w 
ubiegłym roku szkolnym znajdowali 
się pod wpływem silnej depresji w 
związku z oszczędnościami i redukcja- 
mi w szkolnictwie, co nie mogło się 
nie odbić na całej tej akcji. 

W Baranowiczach zarząd Kola 
otworzył w daiu 25 listopada r. ub. 
bibijotekę publiczną w lokalu, uży- 
czonym Kołu bezpłatnie przez T-wo 
Nauczycieli Szkół powszechnych. 
Bibijoteka powstała dzięki wydatnej 
pomocy społeczeństwa miejscowego 
Otwaria została na Nowych Barano- 
wiczach ze względu na to, że ta 
część miasta pozbawiona była dotąd 
bibijoteki. — ОНаг zamiejscowych 
na założenie bibljoteki w postaci 
książek lub pieniędzy Koło otrzymało 
nader niewiele. Pomimo szczupłych 
zasobów uruchomiona została bibijo- 
teka, a nawet zarząd Koła przekazał 
małą bibljotekę na użytek czytelni w 
Stołowiczach. Dużą tu zasługę poniósł 
członek żarządu, p. E. Topolnicki, 
który sprawą bibljoteki zajmuje się 
b. energicznie oraz bibijotekarka, p. 
Wierzykowska, 

Następną dziedziną, w której Ma- 
cierz pracowała z pożytkiem, były 
kursy polonistyczne, b. ważne zwlasz- 
cza na Kresach, gdzie znajomość 
języka polskiego i spraw połskich 
jest nader nikła w społeczeństwie 
wogóle a nawet pośród urzędników 
państwowych. Niestety napływ ze 
sfer urzędniczych był niespodziewa- 
nie mały. Pomimo to kursy urucho- 
miono. Kierownikiem byt p. Olodt, 
nauczyciel gimnazjum państwowego, 
wykładowcami czterej _ nauczyciele 
tegoż gimnazjum. Wykłady utrzyma- 
ne były na wysokim poziomie. Kursy 
ukończyło 10 osób i otrzymało od- 
powiednie świadectwa, Wykłady pro- 
wadzone były w. gmachu gimnazjum 
państwowego, użyczonym przez dy: 
rekcję, Pomimo przeszkód i zbyt 
małego zainteresowania się tą ważną 
sprawą miejscowego społeczeństwa 
zarząd Macierzy zamierza w nasięp- 
nym roku uruchomić kursy w podob- 
nym zakresie. 

Oprócz kursów powyższych pro: 
wadzone były kursy dla anaifabetó w 
dorosłych jak również i dla dzieci, 
które z różnych przyczyn nie mogły 
uczęszczać do szkół powszechnych 
Kursy te dały wyniki dobre, chociaż 
na wiosnę liczba uczestników zma: 
lała. Nauka odbywała się bezpłatnie, 
a koszi wykładów poniosło Koło 
P. M. S. Wyklady odbywaly się 
również w gmachu gimnazjum pań- 
stwowego. 

Stałą opieką Koło otacza Szkołę 
Handlową stanowiącą główną jego 
troskę. Szkoła rozwiją się dobrze i 

Gorzka książka. 
«Apres le pacte de Locarno, 

le traitė d'alliance franco-polo- 
nais n'est plus gućre pour la 
France qu'une lourde charge». 

O. D'Etchegoyen: «Pologne, 
Pologne„.». Str. 322. 

Pojawienie się w drugiej połowie 
ubiegłego roku książki p. Oliviera 
d'Etchegoyen, zatytułow anej arcy sub- 
telnie „Pologne, Pologne..." (Mniej 
więcej: O Polsko, ty, Polsko, coś ty 
warta!) sygnalizowano nam w prasie 
francuskiej z paru stron — bez ' ko: 
mentarzy, Tak np. „Volonie”, wielki 
organ lewicowy przytoczyła jeden z 
najbezecniejszych ustępów _ książkł 
odnoszący się do osoby marszałka 

Piłsu iskiego (z którym nie jest chyba 
na bakier lewica francuska?), zalała 
tem plugastwem z półtora Szpalty i 
nie znalazła ani jednego słowa dlate: 
go aby dobrze nos utrzeć kolumnia- 
tórowi. Tedy nie da się z czystem 
sumieniem powiedzieć, że dzienniki 
paryskie przemiiczały „pogardliwie“ 
książkę „Pologne, Pologne...* A  pu- 
bliczność francuska? Publiczność fran: 
cuska w dalszym ciągu czyta sobie, 
nawet ze wcałe ładnem zainteresowa* 
niem się, książkę p. d'Etchegoyen'a, 
gdyż na jednem wydaniu nakładca 
bynajmniej nie poprzestał. 

Książka „Pologne, Pologne..." wy« 
rządziła nam w publicznej opinji fran- 
cuskiej ciężką krzywdę. I dotąd nie 
przestaje nas oczerniać — wszędzie 
dokąd dociera książka francuska, w 

Baranowicze 22 go września, 

uzyskuje coraz więcej uzmania za- 
równo ze strony władz naukowych 
jakoteż i Gł Zarządu P. M. S. Lekcje 
rozpoczęły się 15 września i odby- 
wały się początkowo w lokalu szkoły 
powszechnej na przedmieściu w go- 
dzinach wieczorowych, co było nad- 
zwyczaj niedogodne. Dnia 25 paź: 
dziernika szkołę przeniesiono do bu- 
dynku przy ul. Hoovera, specjalnie 
wydzierżawionego na potrzeby szkoły, 
Lekcje odbywały się w godzinach 
porannych - Dobór sił nauczycielskich 
był b. staranny. Szkoła pozostawała 
pod kierunkiem p. Bolesława Iweń- 
skiego. W roku szkolnym 1925/26 
czynne były kl. I 1 Н, Do szkoły 
uczęszczało YO osób. Szkoła była 
dwukrotnie wizytowana przez władze 
szkolne w osobie wizytatorów. 

W zakresie hygjeny szkolnej na- 
leży stwierdzić, że przeniesienie szkoły 
do specjalaego budynku i _ przenie- 
sienie lekcyj na godziny poranne wy 
warło wpływ korzystny na młodzież. 
Śzkoła posiada lekarza szkolnego. 
Chłopcy odbywają ćwiczenia wojsko 
wo-gimnastyczne pod wodzą oficera. 
Młodzież chętnie zajmuje się sportem 
i wyróżnia się zaszczyinie we wszel- 
kich zawodach sportowych. W  za- 
kresie szkolemia praktycznego zarząd 
Koła w porozumieniu z dyrekcją 
Szkoły uzupełniał pomoce naukowe, 
dokupił jedną maszynę do pisania, a 
dwie otrzymał w darze. Dyrekcja 
Szkoły urządziła dla uczniów 2 wy- 
cieczki w celu zwiedzenia wzorowo 
prowadzonych przedsiębiorstw han- 
dlowych w Wiłnie i w Baranowiczach. 
Rezultaty nauczanią naogół są dobre. 
Młodzież posiada własną organizację 
o charakterze spoteczno-samopomo- 
cowym. 

Należy stwierdzić, że pelskie spo- 
łeczeństwo Baranowicz zamało zdaje 
sobie sprawę z doniosłości szkol. 
nictwa handlowego i wskutek tego 
zamało młodziedży kieruje się do 
Szkoły Handlowej, 

Jedną z najgłówniejszych potrzeb 
doby obecnej 22 zdobycie gmachu 
własnego dla Szkoły Handlowej i w 
tym kierunku uczyniono wiele. Bardzo 
wybitne zasługi w tej sprawie poło- 
żyli: prezes Koła ks. kanonik L. Żo: 
łądkowski, vice-prezes Koła p, A. 
Modliński, oraz skarbnik Koła p. W. 
Nynkowski. 

Przędewszystkiem dzięki energji i 
zapobiegliwości prezesa Koła udało 
się uzyskać subsydja rządowe na 
ogólną sumę zł. 22000. Z sumy po: 
wyższej część przeznaczona została 
na pokrycie deficytu Szkoły, za kwotę 
pozostałą zakupiono materjały budo- 
wlane, ogrodzenie placu, sporządzono 
plan budowy oraz dokupiono 322 
sążnie placu w bezpošredniem są- 
siedztwie placu przestrzeni około 700 
sążni, które, zawdzięczając staraniom 
vice prezesa Koła, w roku zeszłym 
ofiarowali Koła p. p. Witoldostwo 
Górscy. 

Zarząd Koła nadał hojnym ofiaro- 
dawcom tytuł członków honorowych 
Kola P. M. S. i ma nadzieję, że ten 
szlachetny przykład znajdzie naśla- 
dowców' 

Zygmunt Domański 

GRODNO. 

— Dziwne metody. Urzędniczka 
Magistratu m, Grodna p. Atina Cy- 
bulko zostałą zwolniona za niedbal. 
stwo ze stanowiska w Biurze meldun- 
kowym, otrzymując 6 m-ną odprawę, 

Zachodzi pytanie czy mamy do- 
czynienie z dziwną mętodą, albo 
może kryje się tu jakiś rodzaj na- 
„dużycia * 

dodaiku, pisana z werwą, jaskrawie 
i na aktualny temat, 

To punk pięrwszy. 
Znaleźii się u nas tacy, w czas 

pewien po ukazaniu się książki, któ- 
rzy pośpieszyli jej autora „zdemasko- 
wač“. Pan Olivier d'Etchegoyen? Ależ 
to nawet żaden Francuz! To węgie:- 
ski Żyd. W wojsku francuskiem pod- 
czas wojny służył (co zresztą dosko: 
nale wiemy z samej książki), bynaj: 
mniej nie wysoką piastował szarżę, 
bawił, a jakże, w Polsce, był w Grod- 
nie, był w Wilnie... i —przekupili go 
Litwini aby „wyrżnął* o Polsce i Po: 
lakach książkę, żeby aż w niebie sły- 
chać było. Dobrze trafili Litwini, Ten 
d'Etchegoyen to nietylko figura z 
pod ciemnej gwiazdy lecz i pióro w 
garści trzymać umiel Niema co po- 
wiedzieć. Dano mu miljon (tak nawet 
w prasie polskiej pisano) niewiado- 
mo tylko: litów czy franków — lecz 
opłaciło się sowicie, 

Że niema środka, któregoby się 
rząd litewski nie chwycił byleby Poi- 
skę i Polaków zdyskredytować w 
oczach zagranicy, wystawić na wzgar- 
dę i pośmiewisko, narazić na dotkii- 
wą stratę morslną, jeśli już materjalna 
nie może być —o tem aż nadto do- 
brze wiemy. Rząd litewski mógł, aż 
nadto dobrze mógł <obstalować» za 
grubą sumę książkę taką jak <Polo* 
gne, Pologne..» u pana O, d'E, cz 
u jakiegp innego literackiego kondo- 
tjera. Lecz... czy przypadkiem przy 
ogniu bierwion  kowienskich nie 
upiekł p. d'Etchegoyen i innej jeszcze 

OBRADY SEJMU 
Posiedzenie Izby Poselskiej, 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mu przystąpiono do obrad nad pro- 
jektem ustawy o budżecie na czwarty 
kwartał r. b. oraz o uzupelniajacych 
kredytach na kwartał III ci. Jako spra- 
wozdawca zabrał głos pos. Kościał: 
kowski (Kl. Pracy), który zastrzegł 
się па wstępie, iż przyjął referat je- 
dymie na wniosek Marszałka Sejmu, 
aczkolwiek nie zgadza się on ze sta: 
nowiskiem zajętem przez większość 
komisyj, co do skreślenia sumy 
12330.000 uzupełniających prowizo- 
rjum budżetowe na kwartał III ci, 
kredytu przeznaczonego dla M. S. 
Wojsk. Ponadto komisja wprowadziła 
do projektu rządowego szereg po- 
prawek, zmniejszających ogólną sumę 
wydatków, preiiminowanych w kwar- 
tale IV-ym o 34 785.654 złotych, to 
jest do sumy 450 miljonów złot. 

Dalej komisja zmieniła ariykui 4 iy 
projektu, wprowadzając osobistą od: 
powiedzialność ministrów za ścisłe 
przestrzeganie wysokości kredytów 
objętych budżetem. Mniejszość ko- 
misji nie zgadzając się z uchwałami 
większości zgłosiła następujace wnio- 
ski: Poseł Polakiewicz o pizywróce: 
nie sumy 12330000 złot. do budżetu 
M stwa Spraw Wojsk. oraz sumy 
34 785.654 złot. skreślonej z ogólnej 
sumy, 

Pierwszy w dyskusji zabrał głos 
pos. Zdziechowski (ZLN), który 
stwierdził, iż stronnictwo jego pozo- 
staja w opozycji do rządu, ponieważ 
nie wierzy, aby rząd ten mógł roz- 
wiązać zagadnienie jakie w tej chwili 
są przed państwem, choć uzbrojony 
on jest w największe pełnomocnictwa. 

Następnie mówca przechodzi do 
omówienia poszczególnych działów 
administracji państwowej, wskazując 
między innemi, iż obecna poprawa 
sytuacji gospodarczej nie iest wyni- 
kiem prac obecnego rządu, ale rezul 
tatem prac rządu poprzedniego oraz 
szczęśliwych okoliczności, a miano- 
wicie eksportu węgla. Również otrzy” 
manie przez Polskę miejsca w Radzie 
Ligi Narodów stanowi według mów- 
cy zaledwie minimum tego, co Polska 
mogła otrzymać. 

Mówcę niepokoi jednak tendencja 
do zwiększenia wydatków i z tego 
powodu uważa za konieczne zmniej. 
szenie sumy proponowanej przez 
rządowe prowizotjum w myśl uchwał 
większości komisji. 

Przeciwko prowizorjum wypowia- 
da się następny mówca Piwsch (Zj. 
Niemieckie) uzasadniając swe stana- 
wisko brakiem zaufania do rządu z 
powodu dotychczasowej jego  dzia- 
łalności, a w szczególności z powó- 
du stosumku rządu do mniejszosci 
niemieckich w Polsce. 

Następnie mówca pos. ks, Tuj, 
(katol:cko ludowy) zaznacza, iż aczkol- 
wiek poczynania obecnego rządu w 
wielu punktach nie zadawalnizją go, 
to jednak nie chce utrudniać pracy 
rządu i wobec tego klub mówcy gło- 
sować będzie za pro -izorjum, 

Pos. Poniatowski (Wyzw.) ocenia- 
działalność rządu jako rządu „do- 
brych chęci* i rządu dalekiego od 
atmosfery afer, która otaczała rządy 
poprzednie Co do prowizorjum 
budżetowego to pos. Poniatowski 
uważa podniesienie wydatków za 
rzecz zrozumiałą wskutek spadku 
złotego I z tego powodu wypowiada 
się za preliminarzem. Następny mówca 
pos. Hariglass (Koło Żyd.) znaczną 
część swego przemówienia poświęca 
stronie politycznej prowizorjum bud- 
żetowego. Mówca zaatakował ostro 
ministra oświaty, zarzucając mu. iż 
toleruje stosowanie numerus clausus 
przez różne wyższe uczelnie. Koń- 
cząc oświadcza, iż Klub "jego po 
wstrzyma się od głosowania. 

Z kolei zabrał głos pos. Fider- 

pieczeni? 
To punkt drugi. 
A na ostatek, książka, o której 

mowa, podwójnie jest dia nas gorzką 
gdyż sporo zawiera.. świętej prawdy. 
To i owo nie uszło uwagi p. d'Etche- 
goyen'a za co musimy wstydzić się; 
na to i owo wskazał brutsinie palcem, 
do czego my <przywykszy», a co 
musi razić każdego przybysza z rze. 
czywiście cywilizowanego kraju. 

To punkt trzeci. 
, Ponieważ zaś dobrze jest, zdrowo 
i pożytecznie przekąsić coś gorzkiego 
po piernikach i karmelkach, któremi 
nas rodzima nasza pyszałkowata chelp- 
liwość aż nazbyt często okarmia — 
przeto... 

Otwórzmy sobie książkę p. d'Et- 
chegoyen na stronicy np. 237-mej. 

; % 

„P. d'Etchegoyenjest oficerem czyn: 
nej armji francuskiej. Przybył do Polski 
w kadrach armji Hallera, został tu u 
nas, wciąż wałęsając się maiędzy War. 
szawą, Grodnem, Suwałkami, Wilnem 
jako członek francuskiej misji woj- 
skowej. Po krótkim raz uulopie spe: 
dzonym we Francji, wraca z powro- 
tem na swoje bezpośrednio powojen- 
ne stanowisko i przybywa do Wilna. 
Jest to już rok 1923 ci jeżeli nie1924-ty, 

Miasto wydaje mu się oszarpane 
y i brudne. Tiumaczy to jednak prze- 

wlekłemi i kolejnemi okupacjami przez 
wojska rosyjskie. niemieckie, bolsze- 
wickie, polskie... O okupacji litewskiej 
ani słowa. 

Redukcja prowizorjum budżetowego w komisji, 
WARSZAWA, 23.1X PAT. Dziś w godzinach rannych odbyło się w 

Sejmie posiedzenie komisji budżetowej. Po dłuższej dyskusji przyjęto 
wniosek Z. L. N. zmniejszający prowizorjum budżetowe na IV kwartał 
o 35 miionów złotvch. Ponadto przyjęto poprawkę Z. L. N. do art. I, 
s<reślającą sumę 12,000,000 złotych, preliminowaną jako dodatkowe kre- 
dyty w III kwartale. Z uwzględnieniem powyższych poprawek. prowizorjum 
uchwalono w 3 ciem czytaniu. W związku z sytuacją, jaka się wytwo: 
rzyła przez przyjęcie poprawek, redukujących prowizorjum budżetowe, 
marszałek odroczył do godziny 3 ciej po południu plenarne posiedzenie 
Sejmu dla umożliwienia kluoom naradzenia się. 

Ostatnie stadjum strejku górników. 
LONDYN, 23,X, PAT, Komitet wykonawczy związku górników 

celem likwidacji zatargu przedstawił rządowi propozycje wedle których 
górnicy godzą się na przyjęcie prowizorjum, co umożliwia natychmiastowy 
powrót do pracy, na zasadzie płac ustalonych układem z roku 1921. 
Ostateczny układ będzie ustalony przez trybunał rozjemczy, który określi 
wysokość płac i dokona reorganizacji przemysłu węglowego wedie planu 
przedstawionego przez królewską komisję węglową. Komitet wykonąwczy 
górników odłożył swe posiedzenie do poniedziałku, 
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Widoki na uruchomienie linji Libawa—Romny. 
Sensacyjne oświadczenie min. Ulmanisa. 

W. Libawie odbyło się posiedzenie przedstawicieli tamtejszych sfer 

gospodarczych i rządu. Na posiedzeniu tem, min. spr. zagr. Łotwy 

oświadczył, że są widoki na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy urucho- 
mienia dawnej linji kolejowej Libawa—Romny, łączącej bezpośrednio Wilno 

z Libawą przez terytorjum Litwy. 

„Chuligańswto* w Rosji. 
Z Moskwy donoszą, że zakończyły się tam obrady specjalnego 

kongresu do zwałczania «chuligaństwa». Przewodniczył obradom, znany 
carobójca Białobrodow, który w swym referacie żądał b, ostrych kar na 
nauczycieli porządku publicznego, aż do kary śmierci włącznie, S 

Ze sprawozdań poszczególaych refereniów, wynika, że wzrost 
«chuligaństwa», przybiera w Rosji rozmiary wprost zastraszające. Przytem 
nadmienić należy, że znaczny procent wykroczeń, popełnianych jest 
właśnie przez <komsomolców»., 

Por. Orliński w Kazaniu. 

KAZAŃ. 23 IX. PAT. Por. Oiliński wylądował w Kazaniu dzisiaj 
o godz 12 min. 10 w południe. Przybycie do Moskwy nastąpi jutro. 

MOSKWA. 23 IX. PAT. Tutejsza prasa podaje szczegóły © prze- 
biegu lotu por. Orlińskiego na przestrzeni Czita—Omsk. Dnia 21 bm. 
mimo niepogody por. Orliński wylądował pomyślnie w Krasnojarsku. 
Zmuszony przez burzę do lądowania następnie w Irkucku znacznie 
uszkodził dolne prawe skrzydło samolotu. Mimo to następnego dnia od- 
leciał w dalszą drogę. Do Omska przybył o godz. 8 min, 30. Walczył 
z niepomyślnym wiatrem, Do Kazania por. Orliński odlatuje dzisiaj. 

Ep'demja tyfusu stłumiona. 
GDAŃSK, 231X. PAT. Wedle doniesień z Chojnic epidemia tyfusu, 

która wybuchła tam przed kilkoma dniami zostałą dzięki energicznym za- 
biegom władz miejscowych, stłumiona.  Niebezpieczeństwo rozszerzenia 
się epidemji narazie nie istnieje. 

Zwłoki gen. Bema wracają do Polski. 
TARNÓW, 21IX. PAT. Dziś odbyło się posiedzenie komitetu spro 

wadzenia zwłok gen. Bsma do Polski. 
Uchwalono zwrócić się do p. Prezydenia Rzeczypospolitej, do na- 

czelnych władz rządowych i wojskowych z prośbą o pomoc i poparcie 
działalności komitetu oraz o podjęcie u władz odoowiednich krajów 
przez które zwłoki będą transportowane kroków dyplomatycznych w 
Sprawie ułatwień przewozowych. 

Polscy harcerze naokoło świata samochodem. 
KRAKÓW, 211X. PAT. Przybyła tu wczoraj w nocy ekspedycja 

harcerzy polskich którzy podjęli podróż samochodem naokoło świata, 
zorganizowaną mi zasadach harcerskiej samodzielności i samowystarczal- 
ności, Exspedycja za parę dni udaje się po za granice kraju. 

Gen. Rozwadowski ma być zwolniony? 
W ostatnim okresie czasu rozeszły się dogłoski jakoby przebywający w 

więzieniu śledczym na Antokelu gen. broni Rozwadowski zwrócił się do Ge- 
neralnej Prokuratorji wojskowej w Warszawie z prośbą o zamianę Średka za- 
pobiegawczego. Po otrzymaniu tej wiadomości zwróciliśmy się do miarodaj- 
nego źródła z prośbą o wyjaśn enia. Zapewniono nas że gen. Rozwadowski nie 
wnosił podobnej prośbyzjednkk sprawa wypuszczenia go z aresztu prewencyj: 
nego znajduje się na dobrej drodze i gen. Rozwadowski wkrótce już podzieli 
los gen. Jażwińskiego I Malczewskiego. 

Odnośnie do gen. Zagórskiego sprawa o tyle się komplikuje, że sędzia śled- 
czy, prowadzący jego sprawę mie ukończył jeszcze dochodzenia i badania о- 

  

  

gromnej ilości świadków, których zeznania rzucać mają charakterystyczne šwia- 
tło na działalność generała. 
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kiewicz (Niez, Partja Chłopska) zgła- jest nastrojona  militarystycznie, co 
kzając wniosek o skreślenie pierw- spotkało się 2 ostrym sprzeciwem 
szego artykułu prowizorjum na znak ze strony marszałka Sejmu. Na tem 
nieutności jego stronnictwa do rządu. zakończono dzisiejsze posiedzenie 
Pos. Sochacki (Komun.) krytykuje Sejmu, odraczadąc dalszą dyskusję 
działalność rządu, twierdząc, iż Polska do jutra do godz. 10 rano. 

„Po za dwoma, trzema głównemi 
arterjami komunikacyjnemi —pisze— 
ulice są wąskie, kręte, ciemne. Chod- 
ników nie istniałoby wcale, jeśliby 
Niemcy, podczas swego w Wilnie 
pobytu, nie zaimprowizowali chod: 
niki drewniane. Nie poprawiona ich 
wcale po odejściu Niemców, przeto 
całkiem są porujnowane, deski po: 
próchniały, wszędzie dziury, okrótnie 
dla przechodniów zdradzieckie“. Jak 
w Qrodnie bruki ostre, nierówne, 
zdzierają niemiłosiernie obuwie i ska: 
cze się po nich jak po kamienistej, 
dzikiej plaży nad morzem. Po wodę 
mieszkańcy większości kamienic cho- 
dzą do wspólnej studni na dziedziń- 
cu. Ubikacje buen retiro (proszę mi 
wybaczyć, że w takie wchodzę szcze 
góły, lecz są to przecie niezawodne 
oznaki cywilizacji) — tak dobrze jak 
wcala nie są znane, Zastępuje je, jak 
za króla Ćwieczka, najprymitywniej- 
sza w świecie deska z dziurą, Żaden 
szalet dla publicznego użytku w Wil- 
nie nie istnieje.* 

Wobec tego p, d'Etchegoyen ostro 
dworuje ż «ukazu»  zabraniającego... 
pluć na ziemię, zwracającego się do 
ludności, która w 4/5 (tak) nie używa 
chustki do nosa. Nie pluć na ziemię! 
A tu przecie co brudu, co śmiecia 
dokoła! Cela ne manque pas d'humour! 
—ironizuje francuski oficer. 

Na každym niemal rogu ulicy— 
opowiada—rzuca się chłopak czyścić 
ci obuwie. Bardzo ładnie! Cóż kiedy 
masz przy butach jak lustro... wszy 
po całej koszuli. 

Opisy «kiermaszów» odbywają: 
cych się dwa razy w tygodniu na 
placach miejskich— wierne. Lecz dla 
p. d'Etchegoyen wszystko tu w Wil- 
nie jest russe, rysse, russe.. Nawet 
łapcie to są, w jego pojęciu les fa- 
meuses chaussettes russesl Nawet 
gdy mówi o la Vierge d'Ostrobram- 
ska niewiadomo czy to niejest jedna 
z niezliczonych Madon, które lud 
otacza osobliwą czcią «en Russie», 
Z tego, co pisze, każdy czytelnik rze- 
czy nie świadomy, najmocniej musi 
być przekonany, że powszechnym w 
Wilnie jest obyczajem obwożenie po 
domach prywatnych cudotwórczych 
obrazów—jak w Rosji, co daje auto- 
rowi pochóp do opowiedzenia kilku 
uciesznych «nekdot, 

A oto dosłownie 12 wierszy dru- 
ku poświęconych zabytkom i wspa: 
niałościom architekiuralnym Wilna: 

„Większość bardzo licznych w 
Wilnie kościołów należy do opłaka- 
nej epoki XVII go wieku, kiedy naj- 
bardziej gustowano w stylu, zwanym 
«jezuickim». Po za cerkwiami pra- 
wosławnemi o ładnych, złoconych 
kopułach, trzeba zwrócić uwagę na 
kościoł św, Anny z XVgo wieku, z 
czerwonej cegły. Podobno Napoleon 
żałował, że go zabrać do Paryża nie 
może”, 

Tylko to, a więcej nic, 
Zajmował p. d'Etchegoyen w Wil- 

nie dwa pokoiki jako sublokator 
rodzinki dziwnego autoramentu, Gło- 
wą rodziny: une vieille polonaise; 
jedna córka pracuje w fabryce cu- 

Z Białorusi sowieckiej. 
Wypadek lotniczy podczas 

manewrów 

Z Mińska donoszą o tragicznym 
wypadku, jaki miał miejsce w dniu 
20b. m. na północny wschód od 
Kojdanowa—w czasie próbnych  lo- 
tów ćwiczebnych. Pilot kap. 3 so: 
wieckiego pułku lotniczego Aksamow 
otrzymał rozkaz udać się na aparacie 
«Patere w kierunku linji nieprzyja- 
cielskiej celem spatrolowania okolicy 
i doniesienia 6 koncentracji wojsk. 
Po puszczeniu w ruch motoru w 
czasie startowania z niewiadomych 
narazie powodów nastąpił nagle wy- 
buch zbiornika z benzyną gdzie znaj- 
dowało się około 50 klg. tego płynu. 
W jednej chwili cały aparat znalazł 
się w płomieniach—tak, że nie moż- 
na było w żaden sposób wydobyć 
pilota i obserwatora, przymocowa- 
nych pasami do siedzenia. Dopiero 
po usilnej akcji ratowniczej udało się 
przytłumić ogień—lecz z pod stosu 
szkilstu aeroplaaowego wydobyto 
zwęglone zwłoki obu loiników. Po 
przeprowadzeniu dochodzenia—zwło- 
ki przewieziono z wielką paradą do 
Mińska, gdzie zostały pochowane w 
dniu 23 b. m. 

Równocześnie w dniu -21 b. m. 
w czasie ostrzeliwania ciężkimi pa: 
ciskami aityleryjskiemi odciaka nie- 
przyjacielskiego—na wschód od Ple- 
szczenie został zabity 1 oficer i 2 
żołnierzy. 
ET           

Katastrofa kolejowa. 

TOKIO, 23. IX. Pat. Z Isaki do- 
noszą, iż pociąg pośpieszny na linji 
Szimonoseti Tokio wykoleił się, 28 
osób jest zabitych — 50 rannych. 

Śgiganie ministrów. 
SOFJA, 23. IX. Pat. przyjęła wnio- 

sek prokuratora domagający się ści- 
gania byłych ministrów, z mienowi- 
cie: Stojanowa, Atamazowa, Mura- 
wjewa i Smarczewskiego oskarżonych 
o nadużycia swej władzy urzędowej 
dla osobistych zysków. 

Epidemja tyfasu, 
NOWY YORK, 23. IX. Pat, We- 

dle doniesień amerykańskiego Crer- 
wonego Krzyża w Mismi wybuchła 
epidemia tyfusu. Odleciał tam samo- 
lot ekspedycji sanitarnej, 

W Meksyku, 

NOWY YORK, 23. IX. Pat. Mek- 
sykańska izba posłów odrzuciła pe- 
tycję episkopatu domagająca się zmia- 
ny postanowień konstytucji mieksy- 
kańskiej. 

Krążowniki angielskie do 
Chini 

LONDYN, 23JX(PAT). Rząd 
angielski postanowił wystać do Chin 
eskadrę składającą się z czterech 
nowoczesnych krążowników, Cała 
północno-wchodnia eskadra chińska 
złożona z 20 jednostek skūricentro- 
wana w Singapoorze otrzymała roz- 
kaz udania się na wody chińskie. 

Wypuszczenie na wolność 

RZYM, 23 1X (PAT). „Wiedeńskie 
B. K.“. 350 osób aresztowanych w 
związku z zamachem na Mussoli- 
niego, wypuszczono na wolność, 
Pozostał w więzieniu tyiko sam 
sprawca zamachu. 

LEKCJI 
rysunku i malarstwa 

udziela artysta malarz W. Dunin- 
Marcinkiewicz lnf. | zapiny w <Do- 
mu sztuki» Mickiewicza 23 (D. H. 
Mieszkowskiego) od g. 5—6.i pół pp. 
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bezinteresownie załatwić wszelkie polece» 
mia na Łotwie. Wyjazd 1.X r.b. Wileńska 25 

m, 3, godz. pn. 12118 p.p. Agronom. 
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kierków i czekoladek (gdy nie stoi 
dla braku cukru), druga jest trzecio- 
rzędną aktoreczką. Bezład, niechluj- 
stwo, i wieczne kłótnie, Wymyślania 
sobie wzajemnie, że uszy więdną. 
Czasem przychodzi syn, służący na 
kolei i mieszkający oddzielnie. Wów= 
czas obie panny śpiewają melancho- 
liczne pieśni rosyjskie akompanjując 
sobie na gitarze i niby jest Święta 
zgoda. 

Naszą straż pożarną opisuje p. 
d' Etchegoyen z zacięciem — uro- 
dzonego karykaturzysty, 

Następują poglądy historjozoficz- 
ne. Dla p. d'Etchegoyen Polacy za- 
akaprowali dla siebie całą sławę i 
chwałę Litwy z przed Unji, nie 
wspominając o ogromnych W, Księ: 
stwa terytorjach; dla niego stanowiła 
Litwa aż po rok 1795-ty samodzielne 
„państwo” W powstaniach Litwa 
udziału nie brata, nawet w 1863 
Kalinowski  prokiamował „uiepod- 
ległość* Litwy walczącej obok Polski. 
Oczywiście niezapomina p. Etche- 
goyen o pakcie Suwalskim z 1920 go 
a zajęcie Wilna przez gen. Żeligow” 
skiego nazywa zn acie d'inqualifiable 
piraterie Cytuje relację p. Henryka 
Čambona (w „Revue Pariementaire* 
z 1 marca 1923) który w dniu ple- 
biscytu 8 stycznia 1922 widział. 
karabiny maszynowe na wszystkich 
drogach prowadzących do Wilna(!) 
etc. ete. Słowem robi, co się zowie, 
robotę literacką —ale— 

Zdaje nam się, że punkt ciężkości 
właściwych zamiarów p. d'Etchegoy- 
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Raport prof, Kemmerera, 
Raport prof. Kemmerera, przed- 

stawiający wyniki badań jego misji 
nad sytuacją finansową i gospodar- 

czą Polski, ma być według zapowie- 

dzi min. Klarnera ogłoszowy i poda- 

ny do wiadomości opinji publicznej, 

Zanim to jednak nastąpi możemy 

zapoznać naszych czytelników z kil- 

koma zasadniczemi tezami raportu 

prof. Kemmerera. 
Zdaniem prof. Kemmerera Polska 

należy do najbogatszych krajów na 
świecie. 

” Ale bogactwa naturalae pozostają 

artwe, o ile nie są wyzyskane przez 

| facjonziną gospodarkę. 

W gospodarce polskiej widoczny 

| jest nadmiar optymizmu i wynikająca 
stąd nieostrożność posunięć. 

Polska zanim jeszcze zaczęła cho- 

| dzić, chciałaby już fruwać. 

| Za jedną a największych bolączek 
Polski uważa prof. Kemmerćr jej sy* 

m podatkowy, który nazywa — 

prost haniebnym. Szczególnem „си- 

|llosum* jest podatek obrotowy, Po 

rany po kilkanaście razy od tego 

Aamego towaru. 
Podczas, gdy część ludności jest 
eciążona podatkami, inne warstwy 

Błacą zamało. 

| Pod względem gospodarczym Pol. 

powinna — zdaniem prof. Kem- 

€rerą — oprzeć się głównie na рго- 
Vukcji rolnej, gdyż jest — pisze Kera: 

Merer — krajem wybitnie rolniczym. 
tego względu prof. Kemmerer 

iwąża reformę rolną za nie: 
bezpieczną dla Polski, 

Bardzo wyraźaie prof. Kemmerer 

Ostrzega przed etatyzmem, w formie 

Monopolów i koncesji. 
_ Surowy sąd wydaje prof. Кем: 
Xerer o bankach, doradzając m. in. 
Wprowadzenie kontroli państwowej 

lad bankami, na wzór amer ykański. 
Wreszcie prof. Kemmerer wyraża 

Opinję, że bez poważnej pożyczki 
tagranicznej Polska się nie obejdzie. 

, INFORMACJE 
- Ryczałtowanie podatku obro- 

\ towego. 
|, Jak już donosiliśmy, ministerstwo 
skarbu projektuje daleko idącą refor- 

podatku przemysłowego od ob- 

Reforma ta dotyczy w pierwszym 
gdzie przedsiębiorstw handlowych 

_8ej, 4ej i 5-ej kategorii oraz prze- 
_ Mysłowych 7-ej i S-ej 
.. Dotychczasowa praktyka ściąga- 

_ Jia podatku jest zbyt skomplikowa- 

> 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
kalnych warunków i okoliczności. 

Taki wymiar podatku ma ogrom: 
ne zalety bo wpłynąłby na jego wy- 
dajność, taniość aparatu technicznego, 
usunąłby w znacznej mierze naduży- 
cia podatkowe i przyczyniłby się do 
równomiermiejszego obciążenia oby 
wateli. 

W najbliższych dniach minister- 
stwo skarbu zwoła w tej sprawie 
kouferencję zainteresowanych — sfer 
gospodarczych, 

Eksport drzewa a rokowania 
polsko-niemieckie, 

Od chwili rozpoczęcia wojny cel- 
nej polsko niemieckiej rząd Rzeszy 
robił wszystko, aby sparaliżowzć wy: 
wóż drzewa obrobionego z Polski 
do Niemiec. Wprowadzono więc wy: 
sokie stawki celne o charakterze pro- 
hikicyjnym. Obecnie dowiadujemy 
się, że rząd niemiecki chce przeian- 
sować stawkę celną od wywozu 
drzewa tartego w wysokości 1 mk. 
za 100 kg., co czyni przy drzewie 
miękkiem przeszło 6 marek od 1 ms. 
Tak wysoka stawka celna, która w 
przerachowaniu na walutę polską do- 
chodzi do 13 zł., stanowi blisko 20 
procent wartości sosnowego drzewa 
obrzynanego. O ile nie będzie wy- 
mieniona stawka zredukowana odpo- 
wiednio do niezbyt wosokiej wartoś- 
ci obrzynanego materjału tartego, ta 
wywóz drzewa obrobionego do Nie- 
miec siłą rzeczy zaniknie. 

Skutek niemieckiej polityki celnej 
jest taki, że dzisiaj Polska wywozi 
do Niemiec przeważnie drzewo w 
okrągłym stanie. Przyczynia się to do 
osłabienia naszego bilansu handlowe: 
go i grozi upadkiem przemysłu  tar- 
taczniczego, a tem samem powaž- 
nym wzrostem bezrobocia. Nic dziw- 
nego, że w tych warunkach Polska 
pod względem wywozu drzewa o* 
krągłego zajmuje pierwsze miejsce w 
stosunku do państw zagranicznych, 
które dążą do podniesienia wywozu 
drzewa obrobionego: 

Zaznaczyć należy, że import. 
niem. wykuvują w Polsce bezpośred. 
nietylko drzewostany w lasac1 pry- 
watnych, ałe i najlepsze partje drze- 
wa okrągłego w lasach państwowych, 

„celęm wywozu w stanie okrągłym. 
Można stwierdzić, iż najbardziej war- 
tościowe eksploatacje leśne w Polsce 
są opanowane dzisiaj przez Niemcy. 
Koniecznością chwili jest, aby rząd, 
zapowiadający swcją pomoc dla u- 
szlachetnienia naszego eksportu i 
podniesienia jego wartości, zastrzegł 
sobie w układach handlowych z 
Niemcami prawo regulacji wywozu 
drzewa obrobionego z Polski, nie do- 
puszczając jednocześnie do marzuce- 
nia sobie przez delegację niemiecką 
zbyt wysokich ceł od drzewa“tartego, 
które godzą w istnienie polskiego 
tartacznictwa i przemysłu drzewnego. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (t) Minister. Skarbu przy- 
Ja, kosztowna i w znacznej mierze-znało ulgi płatnicze dotkniętym 
5 Nemožliwia kontrolę ze 
— {42г centralnych. 
k Projekt idzie w tym kierunku 
_zpłoszczenia postępowania w ten 
Sposób, że zostaną ustalone prze- 
Ūkinė normy dodatku od obroiu na 
fodstawie klas miejscowości, okreš- 

Rych w związku z ceną patentu. 
„Na podstawie opinji zaintereso- 

| Panych organizacyj gospodarczych 
_ „OStaną wypracowane normy przecię- 

(ZO obrotu dla każdej gałęzi prze 
słu czy handlu i danej klasy miej- 
owości; poszczególne zaś komisje 
„icunkowe miałyby władzę w kie- 
"U obniżenia lub podwyższenia 

Weciętnych norm od 10 proc. do 
Proc. oczywiście zależnie od lo: 
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MA ogtatni : og ch stronicach swego ela 

La, Nie wyłącznie i jedynie mu cho- 
* "© Litwę. Teza, której p. Etche- 
Ё д“’‹п broni i którą wbija jak klin w 

ar FS zzgranicznej opinii publicznej 
@ .“'д „Sferom miarodajnym*  francus- 

M dest następująca: 
ty „Yskrzeszona do pansiwowego 

| wać Polska —to państwo „sezona- 

wać 
С 

& nati, wpakowaliśśmy w 
najdroższą 

(St, 209”; dalsze).     

  

Żal 
bolązy tu zagarnęli 

me Wicy; przypomina ile to 
Miógue dia Polski 

Ew 

mil paryski, 

| 600 miljonów etc. ete. 
wia 
Pa „4 Na str. 321—zapewnił 150 lat 

lu na Wschodzie Europy. Przez 
{ at Prusy i Rosja żyły w naj: 
gy kładniejszej zgodzie. A teraz co? 

bno już Rosja nie uznaje trak- 
Ryskiego i zapewniła sobie w 

e Narodów poparcie Japonji 
oment kiedy zacznie rewiadyko- 
terytorja ustąpione Polsce na 
a traktatu zawartego w Rydze. 

©. Nina teraz za aljantkę za- 
Rosji przedwojennej — powo: 

tag“! 
r 

o 
taty 
a 
* Lidz 

» nie mogące długo trwać, i które 
długo nie powinno. My, Fran- 

tę Polskę, w 
aljantkę miljony 

zy P. d'Etchegoyen 
Pomina ile kosztowała Francję 
A Haliera, ile jej wspaniałego 

w 1920 tym 
„Zapo- 

ment : asygnowal „senty- 
mę, lny I źle poinformowany“ parla- 

jo w 1920 — czterysta 
daję nów, tyleż w roku następnym, 

„„Nozbiór Palski definitywny — po- 

nieurodzsjem. W związku z tego- 

rocznym nieurodzajem na Wileńszczyź- 

nie, Ministerstwo Skarbu upoważniło 
władze skarbowe do udzielania ulg 
podatkowych płatnikom dotkniętym 
tą klęską w gminach, gdzie tegorocz- 
ne zbiory są niższe conajmniej o 
4094 od normalnych, a odnośni płat- 
nicy nie posiadają dostatecznych za- 
pssów z lat ubiegłych oraz nie 
dysponują wolną gotówką. W tym 
wypadkach płatnikom zaległości po- 

datku gruntowego państwowegu za 

czas ubiegły, jak również płatnikom 
drugiej raty roku 1926 oraz pierw- 

jenną Polskę. Przehandlował stryjek 
na siekierkę kijek! „Niewiele byłaby 
warta — pisze p. d'Etchegoyen — 
pomoc, którą moglibyśmy ewentuał- 
nie otrzymać od Polski na wypadek 
Poza wojny z Niemcami. Po 
осагпо — sojusz z Polską jest dla 

Francji już tylko ciężarem*. 
Mówią, że Rosja przedwojenna 

ssała z Francji potworne sumy — jak 
pompa wiecznie czynna. P. d'Etche- 
goyen powtarza z nabożeństwem co 
miu powiedział pewien wysoko po- 
stawiony Rosjanin: 

— Rozstaliście się z kosztowną 
prawowitą małżonką, z Rosją, gdy 
raz pierwszy zbłądziła.. Byliście w 
swojem prawie. Lecz wzięliście na 
jej mie*sce metresę, z tej samej ro- 
dziny, Polskę, jeszcze bardziej łapczy: 
wą a kióra pod względem wierności 
zobaczycie na co zdobyć się potrafil 

A dalej cytuje p. d'Etchegoyen 
„Revue Parlameniaire“, co pisała nie- 
dawno: „Na piaskach Nadwiślańskich 
niema co budować.. Polska dziś re- 
alna, może już jutro być tylko snera.*— 
P. d'Etchegoyen nie posuwa się aż 
do przewidzenia: kiedy mianowicie 
może nastąpić  rozpadnięcie się, 
Leffondrement, Polski powojennej 
(326); w strachu jest tylko aby, jako 
najdroższy aljant, nie dostać się pod 
rozwalające się jej ściany i pułapy. 

A w końcu, dobywa p. d'Etche- 
goyen z odmętów niepamięci ludz- 
kiej wskrzeszoną mumię pułkownika 
Pougas'a, bohatera słynnej lat temu 
sześćdziesiąt _ powieści Edmunda 

szej raty roku 1927 termin uiszczania 

należności z tytułu tego podatku 
może być przesunięty do dnia 15 

października 1927 roku, 

Stosowanie uig wymienionych dla 
rolników nastąpić może na skutek 
podań zbiorowych albo też odpo- 

wiednich wniosków ze strony wła: 
ściwej zwierzchności gminnej. 

Odsetki za odroczenie i kary za 

zwłokę nie będą doliczane. 
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
23 września 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Trasz. Sprz. Kapnuo. 

Dolary 897 8,06 8,98 
Holandja 361,50 _ 362,40 — 360,60 
Londyn 43.19 43,70 43.68 
Nowy-York 9.00 9.02 8.98 
Paryż 25,20 25,26 25,14 
Praga 26.72 26,88 2666 
Szwajcarja 174,35 174,79 174 91 
Wiedeń 127 27 12759 126.95 

Włochy 3345 33,53 3337 
Belgja 24,25 24.31 24,19, 
Stokhoim — — = 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 712, (w złotych 648 
° kolejowa 14900 151,00 

5 pr. pożycz konw. 4150 45,50 — 
pr. pożyczk, konw, Bi — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 38,50 3700 — 

EEE 

KRONIKA 
PIĄTEK 

54 a Wach. tl, o g. 4 m. 2l. 

MatkiB.Łast, Zach. eż o g. 6 m. 57 
Jutre 

kt ków) 
(x) Poświęcenie kaplicy 

więziennej, W niedzielę, dnia 26 b. 
m. odbędzie się uroczyste poświęce- 
nie nowoodremontowanej kaplicy w 
więzieniu na «Łukiszkach», 

Uroczystego poświęcenia dokona 
J. E. ks. Arc. Jałbrzykowski, w obec- 
ności dwóch przedstawicieli Mini- 
sterstwa Sprawiedli, władz Sądo- 
wych w Wilnie i władz administra- 
cyjnych. 

— (0 Wizytacja kościoła św. 
Jakóba. W dniu wczorajszym J E. 
Metropolita Wileński ks. Romuald 
Jatbrzykowski dokonał wizytacji Ko- 
Ścioła Św. Jakóba oraz szeregu insty- 
tucyj na terenie tej parafji położonych. 
Po odprawieniu nabożeństwa w gu: 
stownie udekorowanym Kościele Jego 
Ekscelencja udał się pierw do Szpitala 
św. Jakóba. Cała droga prowadząca 
do Szpitala oraz sam gmach szpital. 
ny witały Dostojnego gościa kwiata' 
mi. Po zwiedzeniu Szpitala ks. Arcy- 
biskup udał się automobilem do 
gimnazjum sióstr Nazaretanek po- 
czem przybył do więzienia na Łu- 
kiszkach. : 

Przy bramie głównej Jego Ekse- 
lencję powitali prokuratorzy Sądu 
Apelacyjnego Pliszczyński i Okręgo- 
wego Steinman w asystencji człon: 
ków urzędu prokuratorskiego i władz 
więziennych. 

Cala droga wiodząca w głąb wię- 
zienia usłana została dywanami i u- 
majona zielenią. Dzieci administracji 
więziennej przywitały  Arcypasterza 
ksieciem. 

W kaplicy więziennej chór złożo* 
my z odsiadujących karę więźniów 
odśpiewał pieśń powitalną poczem 
udano się na zwiedzenie wnętrza 
więzienia jak: ogródek, szpital, szko- 
łę i warsztaty. 

W sali szkolnej chór odśpiewał 
„Niech żyje nam*. poczem imieniem 
więźniów przemówienie wygłosił za: 
sądzony niedawno urzędnik Kura- 
torjum Feliks Pożerski. Arcybiskup 
w odpowiedzi swojej zaznaczył, wie- 
rzę w to, że po powrocie na wol- 
ność pracować będziecie dla dobra 
społeczeństwa. 

URZĘDOWA. 

— () Subsydjum dla instytucji 
opiekuńczych. Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej wyasygnowało 
zł 8,818 na pomoc w miesiącu paź- 
dzierniku dla wileńskich instytucji 
opiekujących się dziećmi. Podziału 
tej su ny dokonają jak zwykle władze 
wojewódzkie. 

— (y) Lustracja osad wojsko: 
wych. Komisja do lustracji osad 
wojskowych województwa  Wiień: 
skiego, zakończyła już swe prace, 
zwiedziwszy na terenie województw 
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a leży gdzie indziej. Faktycznie 
„ааа ооп swoje karty dopiero aż 

About. Człowiek „o złamanem uchu” — 
przypomina p. d Etchegoyen—wskrze- 
Szony 17 sierpnia, umarł postórnie 
17 go następnego miesiąca *. 

® 

Oczywiście — nierna sposobu za- 
pobiedz ukazywaniu się książek w 
rodzaju „Pologne, Pologne"... Są je- 
dnak antidota osłabiające ich działa- 
nie. O takie antidota (w p'śmienni- 
ctwach obcych) my się troszczymy 
za mało. 

Z drugiej strony: tego rodzeju 
gorzkie książki przynoszą nam ko: 
rzyść. W nich zawsze ktoś wygada 
to, co trzymane jest troskliwie — za 
zębami. I "możemy takiemu „nieostro- 
żnemu* panu być tylko wdzięczni. 

Po trzecie, — nie wyobrażajmy 
sobie, że „co tam może znaczyčl“, 
że jakiś tam oficer francuski, albo 
angielski dziennikarz, albo wogóle 
jakiś tam cudzcziemieć coś tam u 
nas w Wilnie. dopatrzy! Gdzieby 
on tam zauwazyl? A przecie to niko- 
go u nas nie razi? Tymczasem — 
niewiemy ani dnia ani godziny, kiedy 
nagle i niespodziewanie wylezie. ua 
szerokie forum publiczne i to i owo— 
o czem woielibyśmy aby nie wiedzia- 
no. Na litość Boską! Zamiatać, za: 
miatać, zamiatać własne, kochanień- 
kie, wileńskie nasze podwórko, za- 
miafać! 

Bo nuż już jakiś nowy p. d'Etche- 
goyen wysiada właśnie na dworcu 
z wagonu. 

Cz. J: 

około 500 osad. Stwierdzono naogół 
fatalny stan zagospodarowania wyni- 
kający skutkiem braku odpowiednich 
srodków pieniężnych, oraz klęski 
nieurodzaju. W bardzo wielu miejs* 
cowościach osadnicy wojskowi stoją 
wobęc widma głodu — szczególnie 
wobec zbliżającej się zimy. W  naj- 
bliższym okresie czasu nastąpi wy- 
dawanie aktów nadawczych osadni- 
kom wojskowym. 

MIEJSKA. 
— (0) W sprawie przyspie- 

szenia oswobodzenia kościoła 
Franciszkańskiego. Znany dobrze 
Wilnu jako b. dyrektor b bljoteki pu- 
blicznej w Wiinie w czasie okupacji 
niemieckiej, a przedtem jako profesor 
Aksdemji rz: katoli kiej duchownej 
w Petersburgu, ostatnio dyrektor ar- 
chiwum państwowego w Lublinie, 
prof. Stanisław Ptaszycki został mia- 
nowany na stanowisko dyrektora муу 
działu archiwów państwowych i od 
dnia 1 października obejmie urzędo: 
wanie w Warszawie. 

Wilnianie, znając oddawna prof, 
Płaszyckiego są przekonani, że no: 
womianowany dyrektor przyczyni się 
do przyspieszenia oswobodzenia ko- 
ścioła Franciszkańskiego i umieszcze - 
nia archiwum państwowego w odpo- 
wiednim lokalu. 

„Należy oczekiwać, że wkrótce po 
objęciu swego urzędowania w War- 
szawie, dyrektor Piaszycki odwiedzi 
Wilno. 

— (x) Zakończenie remontu 
pawilonów więziennych. W о5- 
tatnich dniach władze więzienne w 
Wilnie zakończyły roboty nad re- 
montem trzech powilonów więzien- 
nych, które dotąd były nie zajmo: 
wane. 

Odpowiednie sumy na remont 
powyższych pawiljonów  wyasygno- 
wało w swoim czasie Ministerstwo 
Sprawiedliwości, remont zaś przepro: 
wadzony został sposobem. gospo- 
darczym. 

WOJSKOWA. 
— (y) Święta wyznania moj- 

żeszowego w wojsku. Pierwsze 
główne dni święta Szałasów (Sukkot) 
wyznania mojżeszowego rorpoczęły 
się dn. 22--bm. nabożeństwem w 
synagogach o godz. 17 m, 45, 

Wyżywienie świąteczne obrzędo- 
wo religijne przez cały czas świąt 
(tak głównych jak i t. zw. wolnych) 
żołnierze żydzi będą mogli otrzymy: 
mywać w odnośnych  garni- 
zonowych punktach wyżywienia, po- 
wstałych w porozumieniu z szefost- 
wem wyznania mojżeszowego, dokąd 
komisje gospodarcze pułków nade- 
słały odpowiedni równoważnik pie- 
niężny. 

— (y) © obliczenie wysługi 
lat. Władze wojskowe komunikują, 
że ostateczny termin składania podzń 
do specjalnej komisji dla obliczenia 
wysługi lat słażoy wojskowej, pań 
stwowej, Samiorządowej, Oraz pracy 
zawodowej zosiał ustanowiony na 
dzień 1 października r. b. 

Do tego terminu wszyscy zainte- 
resowani oficerowie, podoficerowie 
zawodowi i rezerwy na terenie D.O. 
K. III. winni zgłosić do komisji wszel- 
kie umotywowane reklamacje na do- 
tychczas powz'ęte przez komisję u- 
chwały, względnie w kwestji dodat. 
kowego zaliczenia lat służby poprzed- 
niemi uchwałami 'nie objętych. Po: 
wyższy termin jest ustalony. Po tym 
terminie komisja przy D. O, K. III. 
żadnych podań, reklamacji przyįmo- 
wać i uwzględniać nie będzie, i ule- 
ga do dnia 31 grudnia r. b. ostatecz- 
nej likwidacji. 

— (x) Z walnego zgromadze- 
nia zw. podof. rez. Onegdaj w 
domu oficera polskiego udbyło się 
walne zgromadzenie  Wilenskigo 
związku podoficerów rezerwy. 

Po omówieniu szeregu spraw, 
dotyczących organizacji tego związku 
przystąpiono do odrzyła:is Sprawo- 
zdania z działeiaości tegoż związku 
za czas ubiegły, poczem wybrano 
nowy  zatząd, w skład : którego 
weszli p.p:  Krzymiński, Kulwiński, 
Zawadzka i Miller, na zastępców 
wybrano p.p.: Berezowskiego i Ży» 
woczewskiego. Do sądu honorawe* 
go—p. Rzewuskiego i do komisji rewi- 
zyjnej p. Gintowta. 

— Uwadze odnośnych władz 
wojskowych. Proszeni jesteśmy o 
zaznaczenie, iż z okazji pewnego 
incydentu, w dn. 22 b. m. zaszedł 
wypadek, legitymowania się oficera 
r:zerwy, członka odnośnego związku, 
legitymację oficera służby czynnej. 

ZA DUSZĘ 

Mieczysława Mujżela 
ucznia ki. VI Gim. Zygmunta Augusta, harcerza 1 Wil. Drużyny Harcer- 
skiej odbędzie się nabożeństwo żałobne w sobotę 25 b. m. o godzinie 9 

rano w koś.iele św. Ducha (po Dominikańskim), 

  

Podatek 
Ostatnio weszło w życie rozpo: 

rządzenie Min. Skarbu, zmieniające 
częściowo dotychczasowe przepisy o 
wymiarze i poborze podatku wojsko- 
wego, obowiązującego od bieżącego 
roku podatkowego. 

W myśl nowych przepisów celem 
zwolnienia od podatku należy grzed- 
stawić władzom skarbowym zaświad- 
czenie P. K. U. o odbyciu w odnoś- 
nym roku godatkowym ćwiczeń lub 
służby wojskowej, względnie za- 
świadczenia władzy policyjnej lub sa- 
morządowej o niezdolności do pracy 
fizycznej i umysłowej lub zašwiad- 
czenia tychże władz o utrzymywaniu 
podatnika kosztem samorządu gmin- 
nego albo dobroczynności publicznej. 

Podatek zasadniczy wojskowy o: 
płacają tylko ci płatnicy, którzy nie 
podlegają państwowemu podatkowi 
dochodowemu. Stawki te wynoszą 
dla przeniesionych do rezerwy 10 zł., 
dla pospolitego ruszenia z bronią 20 
zł., dla pospolitego ruszenia bez broni 
15 zł, dla niezdolnych do służby 
wojskowej 10 zł. rocznie. 

Natomiast płatnicy podatku do- 

Szczepienie 
Władze wojskowe postanowiły 

poddać przymusowemu ochronnemu 
szczepieniu „przeciw - płonicznemu 
wszystkie dzieci oficerów i podofi- 
cerów zawodowych, mieszkających 
tak w koszarach, jak i prywatnie w 
mieście. Niezależnie od tego, wobec 
szerzącej się epidemji szkarlatyny — 
nieoszczędzającej nawet ludzi do- 

Nowę źródło 

W najbliższym okresie czasu Wi: 
leński Okręgowy Komitet Niezależnej 
Partji Chłopskiej rozpocznie wyda- 
wanie w Wilnie tygodnika w języku 

O czem zawiadamia dawny zastęp „Puhaczy*. 

    

wojskowy, 
chodowege opłacają, prócz powyż- 
szych stawek, jeszcze podatek woj- 
skowy w formie dodatku do państwo - 
wego podatku dnchodowego. miano. 
wicie: rezerwa 10 proc., pospoiite ru: 
szenie z bronią 20 proc, pospolite 
ruszenie bez broni 15 proc, niezdol- 
ni 10-prac. stawki podatku docho: 
dowego na odnośny rok podatkowy. 

Osoby, które uchyliły się od obo- 
wiązku stawiennictwa we właściwym 
terminie, muszą po ustaleniu ich sto: 
sunku wojskowego opłacić jednora- 
zowo podatek wojskowy za wszystkie 
lata wstecz "od roku bezpośrednio 
następującego po raku, w którym 
dana osoba ukończyła lat 21. 

Nakazy płatnicze rozesłany będą 
do dnia 1 października każdego roku 
podatkowego, zaś termin płatności 
przypada na dzień 1 listopada, wzgięd- 
nie w ciągu 30 dni po doręczeniu 
nakazu. W tym samym  czasokresie 
można wnosić odwołania do izby 
skarbowej od wymiaru podatku, co 
jednak nie uwalnia od obowiązku 
uiszczenia podatku. (0) 

szkarlatyny. 
rosłych, władze wojskowe postano* 
wiły wprowadzić przymusowe szcze- 
pienie ochronne w stosunku do no- 
wo - wstępujących w szeregi armji 
polskiej. W tym celu sanitarjat D.O.W. 
Wilno zamówił w Warszewie w in- 
stytucie Pasieurowskim większą ilość 
szczepionki antipłonicznej. 

wrogiej akcji. 
rosyjskim, obliczonego na kolportaż 
jedynie na prowincję, by pod tym: 
płaszczykiem rozszerzać zgubną akcję 
komunistyczną. 

Fakt ten, wydaje się nam nienormal- 
ny i miarodajne władze wojskowe, 
winny tę sprawę rozpatrzeć. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 

— Z Wil. Tow. Muzycznego 
„Lutnia*. W niedzielę 26 b. m. og. 
6 wiecz. w sali prób, odbędzie się 
ogólne zebranie członków T-wa Mu- 
zycznego «Lutnia», Porządek  dzien- 
ry następujący: 1) Sprawozdania z 
działalności T-wa, 2) wniosek mia- 
nowania dwóch członków honoro- 
wych. 3) Wybory do Zarządu i do 
K Rewizyjnej i 4) wolne wnio. 

W tym dniu przy wejściu na salę 
będą się przyjmowały zaległe składki 
członkowskie od g. 6—8 wiecz, 

RÓŻNE 
— (y) Nowe czasopismo žy- 

dowskie. Prawdopodobnie w przysž- 
łym tygodniu ukaże się . pierwszy 
numer nowego tygodnika w języku 
żydowskim p. t. <Unser Gedank>— 
wydawanego przez żydowską partję 
demokratyczną „Wolkspartei* ze zna- 
nym dziełaczem drm Szabadem na 
czele. 

— (0) W sprawie długów ro- 
syjskich. Wobec licznych zapytań 
intormujemy, że główny urząd lkwi- 
dacyjny znajduje się w Warszawie 
(ul. Foksal Nr. 3, telefon 35—14), do- 
kąd należy się zwracać ze wszelkiemi 
pretensjami tyczącemi się przedwo: 
jennych długów rosyjskich. 

— Podziękowanie. Zarząd Wil, T—wa 
Przeciwgrużliczego składa Kolegjum Ewan- 
gelicko Reformowanemu w Wiinie serde- 
czne podziękowanie za uznanie pracy Po- 
radni tegoż T—wa i rzeczowe poparcie tej- 
że Poradni w postaci udziejenia zapomogi 
w wysokości 500 złotych 

TEATR I MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
grana będzie świetna kome Caillaveta i 
Fiersa «Miłość czuwa», która codziennie 
ściąga do Teatru tłumy publiczności. Hu: 
czue oklaski towarzyszą komedji pod adre- 
sem wykonawców ról głównych; Z, Kusz- 
lėwny, S. Perzanowskiej, Z. Molskiej, H. 
Duvin-Rychłowskiej, J.  Piaskowskiej, K. 
-Wyrwicza-Wichrowskiego, 5. Purzyekiego, 
L. Wołłejki, Z. Opolskiego i tun. 

— «Urwis> — jako popołudniówka. 
Ulegając licznym żądaniom — Teatr Polski 
raz jeszcze wystaw a w niedzielę 26 b, m, o 
godz. 4—ej pp. komedję Katery «Urwis> z 
L. Pillati w roli tytułowej. Ceny miejse od 
15 gr. do 2 zł. 

— Najbliższa premiera. Najnowszą 
oraz jedną z najlepszych sztuk doby obecnej 
jest lekka komedja Verneuilla <Azais>. 

<Azais» -- to imię filozofa, który jest 
wyznawcą pewnej teorji na tle której autor 
osnuł swą dewćipną fabułę wymienionej 
sztuki. 

<Azals» wchodzi niebawem na reperi 
tuar Teatru Polskiego. 

— Koncert-Poranek w <Lutni>. W 
niedzielę nadchodzącą 26 b m. o godz. 12 
m. 30 — odbędzie się pierwszy poranek 
symfonicznej muzyki, urządzony przez nos 
wopowstałe Wiłeńskie Tewarzystwe F:jhar- 
moniczue. Koncert ten ma na cėlu zaznajo- 
mienie Wilnian z celami Towarzystwa, eraz 
jego dotychczasową działa! uością. 

Przemówienia wygłoszą pp. Józefowicz, 
Wierzyński, Wyleżyński oraz Szeligowski, 
zaś orkiestra symfoniczna wykona utwory: 
Moniuszki, Liszta, Sibelusa oraz Litolia. 
Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 

Kasa czynna codziennie od g, 11 r. do 
9—ej wiecz. bez przerwy. 

WYPADKI I KRĄDZIEŻA, 
— Z drugiego piętra na bruk. Dn. 

23 b. m. upadła z okna drugiego piętra 16 
letnia Elżbieta Sielicka (Wielka 64), łamiąc 
sobie nogę oraz rękę. Poszkodowaną pogo: 
towie odwiozło do szpitala św. Jakóba. 

— Nożownictwo. W nocy na 23 b.m. 
na ul. Zarzecznej 4 nieznanych osobników 
zadalo n žami kilka ran Ignacemu Czyżew. 
skiemu (Chocimska 10) oraz Jakóbowi So- 
kołowskiemu (Świerkowa 29). 

Czyżewskiego w stanie ciężkim odwie- 
ziono do szpitala św, Jabóba, Sokołowskie- 
go zaś do jego mieszkania. Sprawcy napa- 
du zbiegli 

— Samobójstwo. Dn. 22 b. m. w ho- 
telu <ltalja» otruł się esencją octową Roth 
Tejwez. Pogotowie ratunkowe odwiozło de« 
sperata do szpitala Żydowskiego. Przyczyna 
samobójstwa nie ustalona. = 

ZSĄDOW. 
Proces dywersantėw. 

W okresie od 1922 do kwietnia 1923 
roku na terenie pow. Wilejskiego (dziś Mo. 
łodeczańskiego) utworzone zostało przez 
wywiadowców sztabu Rosyjskiego т МА. 
sku zrzeszenie, celem którego było prowa- 
dzić robotę zmierzającą do oderwania ziem 
polskich, i przyłączenia ich do Białorusi oraz 
zbieranie i dostarczanie materjału dotycząc 
cego bezpieczeństwa Polski i jej sił zbroj- 
nych. 

Zrzeszenie te ze:pesaitaio składem 
broni i podzielone było na kilka grup do- 
wodzonych przez wybitniejsze jednostki. 

W międzyczasie roboty szpiegowskiej 
grupy dokonywały napadów rabunkowych. 

W noc na 10 X] 22 r, na drodze pro: 
wadząccj z Rakowa nn jadących furmanką 
kupców R. i M. Mulerėw dokonauo napa u. 
Napastnicy zrabowali pierścionki, zegarki, 
futro i 220 tys. marek. Daleko później, ped- 
Czas kęjaaj oem w związku z tą 
sprawą wyjaśniło się. źe sprawcami napadu 
byli Dubrowiński, on eszówic i Pieżur złe 
nicy z gm. Gródeckiej 

W nóc na 26 lil 1923 r. do folwarku 
Mozulewicze należącego do T. Oesiorow- 
skiego wtargnęła banda, łupem której stały 
się różne rzeczy ł gotówka, na ogólną su“ 
mę sześć miljonów marek. Podczas napadu 
przywódcą bandy, jak się potem okazało 
Dubrowiński włożył napadniętemu rewol- 
wer do ust i kręcąc nim wyłamał zęby. 

Po napadach tych trafieno na Ślad i 
RE way a członków jej oddano 
pod sąd. 

‚ Sąd ekręgowy rozpoznając sprawę prze: 
ciwko: A. Kołubako, O, Tako D: 
Glińskiego, M, Piskura, A. Dubrowskiego, 
W. Siudenta 1 S. Radkiewicza wynióst wy. 
rok skazujący ich ną pozbawienie praw sta- 
nu i osadzenie w więzieniu ciężkiem: Koła: 
bako na jedenaście lat, pozostałych po о- 
siem. 

Radkiewicz zeznał, że z namowy agen- 
ta sowieckiego Gryszuna dostarczał wiado- 
mości wzamian za co otrzymał 25 dolarów 
ip'awo handlu towarami przemycanemi z 
Polski. 

. Banda ta współdziałsła, jak wyjaśnioł 
się na przewodzie sądowym 2 wydziałem 
wywiadowczym przy sztabie w Mińsku t. z” 
<Upinot». 

Z zeznań świadków sąd wyniósł wnloji 
sek, że osk, Student był organizatorem 
zwane kierownikiem grupy gm. Gróde: 
ckiej. - 

‚ бгара lechowicką dowodzit A Narkie- 
wicz, a zastępcą jego był osk. Radkiewicz. 

W dniu wczorajszym sąd apelacyjny w 
skłądzie: przewodniczący sędzia Dmochow- 
ski oraz sędziów Stulgińskiego i Bądzkie- 
wicza rozpoznawał ponownie tę sprawę, 

Po przyprowadzeniu do sądu oskarżo: 
nych zaszedł incydent, bowiem jeden z 
nich — Student, nie pozwelił zdjąć sobie 
kajdanek i następnie nie chciał wsiać odpo- 
wi-dając sądowi. Podczas sprawozdania 

personalji Student nie chciał też odpowiadać,



'Nie było zamachu pod Bezdanami. 
W związku z wzmiańką wczoraj: 

szą pod tytułem <Zuchwały napad 
na tor kolejowy pod Bezdanami» 
otrzymujemy z kompetentnego źródła 
następujące informacje: 

W dniu 20 bm. posterunek poli: 
cji państwowej w Niemenczynie po- 
wiadomił telefonicznie Komendę po: 
licji, że w nocy z dnia 19 na 20bm. 
w okolicy folwarku Rybałówka i Or- 
widowo przez nieznanych sprawców- 
zostały pokopane stawy rybne, które 
są własnością posła -Košciaikowskie- 
go i podpułkownika Dąbrowskiego. 
Na skutek powyższego komendant 
policji państwowej powiatu Wileń- 
Sko-Trockiego wysłał swego zastę- 
pcę aspirania  Michalewicza, który 
wraz z wywiadowcą i psem policyjnym 
udeli się na wskazane miejsce, gdzie 
s wierdzili, że w dwuch miejscach 
nieznani osobnicy usiłowali rozko- 
pać drogę, oddzielającą poszczególne 

Wobec tego przez cały czas przewodu są: 
dowego paradował on w kajdankach. Awam 
turniczy Student karany był już przedtem 
za szpiegostwo. 

Sąd złagodził wymiar kary uniewinnia- 
jąc zupełure  niespekcjnego Studenta i 
zmniejszając pozostałym karę do sześciu 
lat, a S. Radiiewiczowi do czterech. Obro' 
nę w tej sprawie wnosiii mecenasi; Andre- 
jew. Czernichow i Turczyński. 

Znowu Zbłońska. 
Drugą sprawą na wszorajszej wokan- 

dzie była sprawa Matji Sapieha vel Janiny 
Zbłońskiej, siostry rozstrzejanego już, a zna* 
nego sprawcy 52 miorderstw nie mniej od 
niego krwiożerczej i zdegenerowanej Zoro- 
dniarki oraz jej przygodnych kompanjonów: 
Piotra Wysockiego i woźnego Urzędu po- 
cztowego w Grodnie Jana Daniłowa. 

„Sprawa sądowa została odroczona na 
wniosek prokuratora Kaduszkiewicza, doma- 
gającego się powołania nowego świadka. 

Zołońska, przebywająca obecnie w wię- 
zieniu w Kobryniu nie została dostawiona, 
natomiast złożyła sądowi podanie, w któ- 
rym prosi o wykonanie wyroku śmierci, na 
którą została skazana razem ze swym kazi- 
rodczym małżonkiem— bratem, 

T. 

„W sprawie oświetlenia 
— "miasta. 

Jeden z dzienników miejscowych 
umieścił wczoraj notatkę p.t. «Chro- 
niczne opóźnienie dostawców zagra- 
nicznych», 

Miała ona wyjaśnić, dlaczego po 
roku reperacyj i oficjalnych przyrze- 
czeń pewne dzielnice miasta będą. 
znów przez dłuższy czas požBawio- 
ne Świaiła. Otóż przyczyną tego 
smutnego stanu, wediug powyższej 

notatki, jestniedotrzymanie słowa(przez 
niesumienną firmę szwajcarską, która 
zawiadomiła „iż maszyny z Badenu 
mają nadejść do Wilna niewcześniej 
jak za dwa tygodnie*, 

Notatka ta, widocznie inspirowana 
przez Zarząd Elektrowni, ma fuspo* 
koić nas, nieszczęsnych mieszkańców 
t.zw. p.ryferyj, (nazywanie np. ul. 
Św. Anny, zaułka Bernardyńskiego, 
św. Michała i t.p. peryferjami jest 
chyba tylko żartem); w rzeczywistości 
budzi ona u nas najwyższy niepokój, 
bo doświadczenie całoroczne zmusza 
do nieufności wobec podobnych 
„uspokojeń*. Mimowoii przypominają 
się nam sceny z długiej, zeszłorocz” 
nej zimy, kiedy to jakimś, jakby 
złośliwym, kaprysem pogrążano nagle 
w ciemnościach całe dzięlnice zawsze 
niespodzianie, gdyż nikt nie znał ani 
dnia, ani godziny odcięcia światła, 
ani też długości czasu, w którym 
miała panować ciemność. Gaszono 
codzień, czasem co dwa, trzy, a na- 
wet cztery dni, na kilka minut, na 
godzinę, dwie, trzy lub cały wieczór, 
jakby ż rozmysłem nie pozwalając 
nigdy ma iakiekolwiek obliczenie w 
tym względzie, 

W prawdzie traktowanie mieszkań: 
ców t. zw. peryferyj już drugi rok 
jako obywateli podrzędnych jest czemś 
niesłychanem, lecz skoro ci niepocz- 
ciwi Szwajcarzy tak jakoś chronicznie 
Spóźniają się, musimy zaciąć zęby i 
i przygotować się na cierpliwe cze- 
kanie. Ale niechżeż i Zarząd Elektro- 
wni coś dla nas zrobi. Podaję dwa 
sposoby, które nie będą nic - kosztó- 
wały; są one zresztą wypróbowane i 
obowiązują w każdem zachodniem 
mieście. Mianowicie niechby Zarząd ! 
Elektrowni ogłosił odraru na cały 
miesiąc lisłę ulic, które mają być po- 
zbawione światła z dokładne poda- 
niem dni i godzin. Już to pozwoli w 
rozmaitych przedsiębiorstwach, biu- 
rach, wreszcie w domach prywatnych 
odpowiednio ułożyć na cały tydzień 
rozkład zajęć, zebrąń towarzyskich, 

  

O popularne mono- 
grafje wileńskie. 

Cz. j. gorący miłośnik Wilna, zaw- 
sze szczerże dbały o jego pamiątki 
historyczne i stronę estetyczną mias- 
ta, nakłaniał niedawno nas badaczy 
starego grodu Jagiellonów do popu: 
larnego opracowania Vade mecum 
po starych kamienicach. Oczywiście 
jest tu luka dotkliwa w miejscowej 
literaturze historycznej. popularyzu- 
jącej pamiątki, godne bliższego zain- 
teresowania się, a dotychczas nie 
wydanych w książeczkach osobnych. 
Stańowczo Wilno musi się zdobyć 
na wydawanie w najbliższym czasie 

stawy, mając widocznie zamiar spuś- 
cić wodę z wyżej położonych  sta- 
wów do rzeki Bezdanki, która prze- 
pływa pod torem kolejowym. 

Zamach ten w porę 
strzeżony przez miejscową służbę 
wskutek czego wykonanie zamierzo- 
nego planu nie powiodło się. Po 
dejrzani o rozkopanie grobli są miej- 
scowi chłopi. Stawy są położone po 
prawej stronie toru kolejowego Wilno- 
Turmonty w odległości 2—4 kilo- 
metrów, tak że w razie spuszczenia 
większej ilości wody z tychże, ze 
względu na teren Spadzisty woda 
skierowałaby się do rzeki Bezdanki 
w kierunku nasypu kojejowego, co 
mogłoby zagrażać podmyciem toru. 
Wobec powyższego przebiegu Spra- 
wy wynika że fakt rozkopywania to- 
rów kolejowych przez bandy dywer- 
syjne nie miał miejsca. 

  

prac pisemnych, nauki dzieci i t.p. 
Drugą reformą, również nie wsmaga- 
jącą żadnej cfiary ze strony Zarządu 
Eiektrowni, a wynikającą wprost że 
zwyczajnej uprzejmości ludzkiej, która 
przecież obowiązuje i w stosunkach 
ogólnych, jest dawanie na pięć minut 
przed zgaszeniem sygmału przez za- 
trzymanie na sekundę prądu, Pozwoli 
to na położenie kropki na i, uprrząd- 
kowanie pzpierów, wyjście na ulicę z 
obcego domu, przyniesienie lampy 
czy świecy, słowem zaoszczędzi ner 
wów nieszczęsnej ludności, gnębionej 
przez niedotrzymujące słowa firmy 
szwajcarskie. 

Mieszkaniec t zw. peryferyj. 

Z całej Polski 
— Katastrofa pociągu 

Dworcu Wschodnim. w 
wczorajszej o godz. 10 min, 
pobliżu posterunku nr. 5a na pół 
kiłometra od dworca Wschodniego 
na Pradze wykoleił się pociąg pasa- 
żerski nr. 916, idący z Dębina. 

Katastrofa nastąpiła wskutek źle 
nastawionej zwrotnicy. Parowów wraz 
z brankardem i trzema wagonami 
wyskoczył z Szyn, niszcząc tor na 
przestrzeni kilkudziesięciu metrów, 

Wstrząs był bardzo silny. Kata- 
strofa nie przybrała groźnych rozmia- 
rów tylko dzięki temu, że pociąg, 
będąc w pobliżu stacji, zwalniał już 
biegu. 

Nie obeszło się jednak bez ofiar. 
Wskutek nagłego wstrząsu nerwo- 
wego umart na atak sercowy Karol 
Markiewicz, jadący ze stacji Leopol- 
dów. Zwłoki znajdują się w szpiialu 
kolejowym św. Wojciecha. 

Dochodzenie prowadzi  iil 
szrjat kolejowy. 

Że świata 
— Proces 0 portret Adolfa 

Menjou Popularny i wielce lubiany 
artysta amerykański Adoif Menjou 
rozwiódł się ze swoją żoną. Wokoło 
tego nawet dla Ameryki sensacyjne- 
go rozwodu krążą najrozmaitsze 
wersje, 

Ciekawość publiczności ;podnie- 
cena została jeszcze ostatnio i spra- 
wą, wytoczoną przez słynną malarkę, 
p. Reynolds małżonce Adolfa Menjou 

Swego czasu, jeszcze przed roz: 
wodem pani Menjou zamówiła u 
panny Reynolds portret swego męża. 
Portret został obęcnię wykończony, 
sle pani Menjbpu słyszeć nie chce 
nawet o swoim wiarołomnym msężu, 
a już tembardziej nie myśli wyku- 
pywźć jego portretu. 

Stąd sprawa. Panria Reynolds żą: 
da odszkodowania w sumie 150 do- 
larów, 

na 
nocy 

10 w 

komi- 

Ofiary. 

  

Institut de BeautĖ Keva, 

Ba na rodzinę z 4—ch osób 
— а 2, 

Paris, 23 Rue Tronchet otworzył 
oddział w Wilnie, ul. Mickiewicza 37, , 
m, 1, tel. 657. Leczenie wad «cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 

-| pryszczy, plam na twarzy, Masaż 
leczniczy. Masque Pate, Leczen. włos. 

W, Z. P. 58. 

CZLONKIEŃ 
p, B 

od wyp. i łupieża.   

  

      

CZY JESTEŚ 
2    

„Biblioteczki Wilefskiej“, chociažby 
ona była tylko słabym odbiciem 
wzorowej, bogatej treścią i meto- 
dycznie naukowo prowadzonej „Bi- 
bljoteki krakowskiej”. Mniemamy, że 
Tow. Miłośników Wilna winno by 
znowu zgrupować dokoła siebie 
kompeteninych pracowników w dzie- 
dzinie wilnozna » stwa, gwoli racjo- 
nalnego zrealizowania tej myśli. 

Oczywiście nie tylko stare domy 
wileńskie zasługują na monografje, 
narazie przynajmniej popularne. Na- 
leżałoby może zapoczątkować sprawę 
Od rzeczy, któreby się najłatwiej te- 
raz opłacły; chcę mówić przede: 
wszystkiem o świątyniach naszych i 
klasztorach przy nich, o świetnych 

został spo:  - 
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SsLIAa-V-0 

Aiejski Kinematoonai | $ 
# 

KULTURALNO-O ŚWIATOWY | | 
SALA MIEJSKA (ui. Ostrobramska 5) || 

"KASA CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 4 m. 30, 

CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 5 ej. 
  

Kino-Teatr 

„Helios 
ul, Wileūska 38, 

ės 
ss 

00888 ©3888 
Kto chce się dobrze © 

zareklamować 

winien pamiętać że 
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ABKANKNUNNOEBUNYNURNANE 

Października 

  
TTT 

Kto dobrze pojmuje 

REKLAMĘ 

nie ominie tej okazji 

dla ogłoszenia swego 

przedsiębiorstwa. 

0666 6666 0
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PEDEZZOE Z DÓERZDO OWA A KLOC ODRZ NZ ECA TB | 

С. Geriach Warszawa | 

NAD PPOGRAM» Film:reklama księgarni św. Wojciecha «Jak powstaje książka»- 

Ф® : 
66 $$ MATKA, CÓRKA i KOCHAN KA. Niesłychany interes. poryw. 

na tle nowoczesnego miłosnego życia. W roli gł. 3 gwiazdy: Paulina Treoderisk, May Aroy i 

"dniu 8—X 1926 r.» należy nadesłać do Prezydjum 
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Niwelaroty, teodolity, kierownice, busole, 

toromierze, łaty, taśmy stalowe i wszelkie 
* niezbędne dla pp. Geometrów, inżynierów, 

Nr 22 (1253 

Dziś będzQfówyświetlany największy dziejowy film polski osuuty ma tle bohaterskibh 
walk narodu Polskiego z najazdem bolszewickim w 1920 roku 

° 5 464 dramat „Milošė przez ogien i krew“ ля 
Główne postaci dramatu: Marszałek Józef Piłsudski, Generał Józef Haller, Premjer 

Witos, Ks, Skorupka, Lenin i Trocki, 

Wezwanie Edyktalne. 
Sąd Arcybiskupi Wileński niniej- 

szem wzywa Edwarda Chodyko z 
pobytu niewiadomego, aby dnia 27 
października 1926 roku © godz. 11 
rano stawił się w kancelarjj Sądu 
(Wilno, ul. Zamkowa Nr. 6) jako po- 
zwany w sprawie o nieważność jego 
małżeństwa z Heleną Kiimowiczów- 
ną. Sąd ostrzega Edwarda Chodyko, 
ze jeżeli na dzień oznzczony nie 
stawi się, to będzie uwsżany za nie- 
posłusznego prawu, sprawa będzie 
sądzona pod jego nieobecność. 

Oficjał Prałat 

Mary Prerost. NAD PROGRAM; Arcywesoła komedja w 2 akt. Notarju sz pie t 
o sz . п ickont. ОУ PPTP i i o ew 

Na sezon jesienny i zimow = 
wieiki wobór > Od r. 1843 istnieje 

Najwykwintniejszych przedmiotów GILENKIN RZE e 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczep ańskiego. 

    

Najnowszy arcytwór kióla rezyserów KRNESTA LUBICZA 

dramat w 8 akt. 

  

     

  

   

wa, b. nauczy” 
ul. Tatarska 20. cielka, poszukuje za- 

jęcia biurowego, MĘSKIEJ TUALETY, MEBLE względnie "posady 
s: й nauczycielki. Posłade Bielizna, krawaty, kapelusze, czapki, jadalne, sypialne, sa- muzykę i rysunki oraz 

wyroby trykotowe, wełniane 12 etc, lonowe i gabinetowe znajomość języka iram- 
R kredensy, stoły cuskłego, Zgadza się 

RZECZY PODRÓŻNE Szafy, łóżka i t.d. na wyjazd Wilno, ul. 
Wykwintne— Mocne— Sierakowskiego 25 

Niedrogo. m. 19. 
SPRZEDAŻ О° 
NA RAA TY 

—— r. л, Koneczny 
Choroby zębów, chi, 
rurgja jamy  ustneż 
Sztuczne zęby. Porce 
lanowe korony. _Mi- 
ckiewicza 11—8. Wojr 
skowym i urzędnikom 

zniżka. 

w. ZP 4503. _ 

znanej 
fabryki „Marko* 

po cenach fabrycznych — 

Dom Handowy W/, Jankowski i S-ka |; 
Wilno, ul. Wielka 42 2 

As ki in AA ss Us ЫЬ 

Obuwie   

  

kazyjnie ROWER 
Lejtner—szoso* 
wy, lekki 1 

bardzo mocny,” uży- 
wauy, w dobrym Ssta- 

nie do sprzedania. 
Wystawiony na spize- 
daż w warsztatach A. 
Sznejlisa Mickiewicza 2 
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Mi do Wy- 
  

    

  

2 ® i ET najęcia 7 pokoi 
nowoczesne wygody łoszenie Licytacja, | my. ° kol). ju 

Dyrekcja kolei Państwowych w Wilnie ogł A DA Daję. korepetycje i : ‹ ogłasza ] : : } 
niniejszym przetarg publiczny w dniu 8 go addae- z: PA 9. z „R. Wojewód- udziełam lekcji” (Z 
nika 1926 roku na sprzedaż balonów „szklanych po = RZY KE Wielkiej 46 odbędzie | m amonjaku i beczek drewnianych po smole znajdu- Si licytacja, zasekwestrowanej rucho TaDGlS 1600 " jących się: : mości za zaległe skladki na rzecz liczę niedrogo. M w Nasycalni na st. Ba i bałonów Kasy Chorych, śkładającej się ze OCE SGH Ai 

: : 12 -4 ро a 5 Mówie Gwda ы beczek sprzętów domowych, części odzieżo- Miokiewicra 42 m. 11. | 3 
Wiino-Towarowa — 107 balonów  "YCh i innych przedmiotów. . > Tamże można je obejrzeć. : : k ertę w Zapieczętowanej kopercie z napisem . 3 Е <oferta na kupno balonów i beczek, do przetsręu w Prywatna Lecznica Chirurgiczna F 

D-ra T. Dembowskiego | 
Mala Pohulanka 9. 

Przyjęcie chorgch od 10 do 12 i od 4 do 5 

22 BE BB "2 

Sm SPÓŁDZIELNIA ROLNA E 
B 

KRESOWEGO ZWIĄZKU 

E | ul ZAWALNA! TELEFON 1—147 

Dyrekcji KP. w Wilnie, Słowackiego 2, do godziny 
10 tej dn. 8—X, 26 r. 

W ofercie należy podać: 
1) cenę za 1 szt. loco powyższe magazymy, 
2) oświadczenie oferenta, że beczki i balony 

zostały obejrzane przez oferenta, że stan takowych 
jest mu wiadomy. 

3) że ceny są ważne na przeciąg 2-ch tygodni 
od daty przetargu. 

Łącznie z ofertą należy nadesłsć kwit kasy 
którejkolwiek z Dyrekcji K.P. o wpłaceniu, tytułem 
vadjum, 5 proc. od zaoferowanej sumy 

Opakowanie, naładunek i przewóz obciążają 
kupującego. 

Biiższe informacje udzielane są w pokoju Nr. 
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40 w wydziale zasobów Dyrekcji K, P. w Wilnie w Sprzedaż | zakup: ; godz. 13—14, Ё 7 х в yta 

Dyrekcja Kolei Państwowych a Owsa 
Wydzisł Zasobów. Ё Jęczmienia + 

E Otrąb żytnichi pszennych E Zakłady Chemic.ne Soli: sa 

„PRUSZKOW“ Sp. Akc. 
polecają 

kwas wimry 
pierwszorzędny gatunek, w kryształach i w p 

w skrżynkach po 50 kg, 

SALETRĘ 
(sodową) DO WĘDLIN w skrzynkach po 50 kg. 

Zapytania i zamówienia adresować: Zaklady Chemiczne 
<PRUSZKÓW» Sp. Akc. Warszawa ul. Złota (1 
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SKAT T ROSE ISIIGEOS TS EEST TREC) 

D. H. „Biawat Wilenski“ 
Wilno, Wilefska 31, tel. 382. 

Mundurki dia uczmi wszystkieh szkół i płaszcze, ubrania 
mięskie robimy na zamówienia na raty na dogodnych 

waruakach. Poduszki sienniki i koce. 

Geny niskie. 

*oszku, 
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Pierwszorzędny na nowo odremontowany 

Hotel „BRISTOL“ 
ul. A. MICKIEWICZA Nr. 22. 

Centrum miasta, WINDA i telef. 764, 

Wynajmuje pokoje miesięcznie 
z wielkim ustępstwem. 
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Ossolińskich, 4, 

Poleca 

Tamka 40, 
  

  

Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Nierucho- 
mości m. Wilna wzywa 

dłużników Petersbursko-Tulskiego 
Ziemskiego Banku 

na Walne Zgromadzemie w dniu 26 września (w nie- 4
4
6
4
4
4
 

instrumenty. 
  

  

tradycją szkołach zakonnych, o pa 
miątkach kościelnych it. p. Mniemam, 
że zabiegi Tow. Miłośników Wilna 
odniosłyby skutek pożądany zarówno 
w prześwietnej Kurji Metropolitalnej 
naszej jak i w. sławetnym Magistracie, 
któryby materjalnie łatwo mógł za- 
początkować sprawę funduszu wy- 
dawniczego. ldźmyż za przykładem 
Tow. Miłośników st. Krakowa, zaś 
Rada Miejska nasza za przykładem 
magistratu tegoż Krakowa niech se- 
kundujie dobrej sprawie. W pomoc 
sz. duchowieństwa w tej sprawie 
wątpić niepodobna; przecież tu koszta 
edytorskie byłyby nieduże, wynoszące 
maximum 1000 zł. rocznie, zaś szyb- 
ka rozsprzedaż odnośnych ksiąže- 

Wykonywa wszelkie roboty precyzyjne i podziałowe 
dzielę) o godz. 5 pp. w sali przy ul. Zawalna 1, m. 2 
(wejście od ulicy)» celem omówienia spraw przeracho- 

wania długów hypotesznych tegoż Banku 

żarząd, 
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b   

czek popularnych w Wilnie, obfitują- 
cem w Świątynie, jest gwarantowaną. 
Takie wydawnictwo popierane byłoby 
nie tylko przez księgarnie i sklepy 
dewocyjne, lecz i stragany przykoś- 
cielne, utrzymywane przez t. zw. 
szkaplernice: Wiemy doskonale, że 
po nieodżałowanej pamięci, prałacie 
Kurczewskim najwięcej się zajmował 
historją kościołów u nas autor nie 
dość udatnie opracowanej «Katedry 

Wileńskiej», lecz starannie ułożonego 
«Przewodnika» po Wilnie dr. Wł. 
Zahorski, a nadto przygodnie opra- 
cowywali swe książeczki historyczne 
niektórzy z kapłanów - wileńskich. 
Czas wielki zająć się ogłaszeniem 
niewydanych dotąd materjałów do 

dziejów przedewszystkiem świątyń, 
nowoprzywróconych naszemu Kościo* 
łowi, jik koś. Św. Kazimierza (były 
sobór prawosławny Mikołajewski) 
jak. koś. Panien Wizytek (była cer- 
kiew monasteru Maryjskiego) jak 
obecnie rekonstruowany koś. Św. 
Ignacego (były klub oficerów car- 
skich) i t. p. do których to świątyń 
dane ciekawe—nowowykryto w in- 
wentarzach zapomnianych, zwłaszcza 
przechowywanych w -Konsystorzu 
Rz. Kat. Wileńskim. Sądzimy, że w 
albumach fotograficznych dr. W. 
Zahorskiego gorliwego badacza, znaj: 
duje się sporo materjału ilustracyjne 
go, gwoli przyozdobiania ewentualnie 
wydawanych książeczek o świątyniach 

naszych. Zresztą tyle cennego ma- 
terjału odnośnego zgrupowały zbiory 
muzealnych instytucyj wileńskich i 
prywatnych zbieraczy, jak naprzykład 
bardzo ciekawe kolekcje wileńskie 
Lud. Abramowicza, L, Oziębły, ma- 
terjały historyczne dr. Zahorskiego i 
in. Tyle się nagromadziło u nas 
niewyzyskanego w wydawnictwach 
naukowych materjału ilustracyjnego, 
zarówno czysto graficznego, jak i 
fotograficznego nap.: edycje M, Przy» 
bylskiego, ]  Oziębłowskiego „Al- 
bum“ j. K, Wilczyńskiego, zdjęcia 
fotograficzne Czechowicza, Fieury'ego, 
Bulhaka i t. d, 

Sulimczyk, 

  

Wvyszwcz Stanisław kkackiewica — Redaktor w/z Czesław Karwowski Odpaowiedzialuy Za ogłoszenia Xenon Ławiński. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23 

 


