
ROK V Nr. 250 (1260) 

SLOWO 
wiino 

Redakcja i Adminietracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3, felietony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

PRENUMERATA mlesi 
zagranicę zł. 

  

Preliminarz budžetowy na 
rok 1927—28. 

WARSZAWA, 25X. PAT. W/g 
przygotowanego przez rząd prelimii 
narza budżetowego na rok 1927/8, 
który ukazał się już w druku, prze- 
widziane są dochody w _ sumie 
1899 252.571 zł, w czem dochody zwy- 
czajne 1 706914851 zł, a dochody 
nadzwyczajne — 192 337 720 zł., zaś 
wydatki ogółem w sumie 1.898 679 975 
zł. w czem na wydatki zwyczaj- 
ne przypada 1838 948 702 zł., na wy- 
datki nadzwyczajne — 59.731 273 zł. 
Z preliminowanych dochodów przy: 
pada na administrację 1.211 191.697, 
na przedsiębiorstwa 92534874 zł., 
па топоро!е państwowe 595.526 000. 

W dochodach administracji zaj. 
muje pierwsze miejsce ministerstwo 
skarbu, na które przypada z sumy 
dochodów zwyczajnych i nadzwy- 
czajnych 1 060 690.826 zł. Na tę sumę 
składają się pizeważnie dochody z 
podatków i opłat. 

W  przedsiębiorstwach pańsiwo- 
wych zejmują pierwsze miejsce  la- 
Sy państwowe z sumą dochodów 
43010072 zi, drugie—koieje z sumą 
27.300,000 zł. - 

W dochodach z monopolów przy- 
pada na monopol spirytusowy 
257.400,000 zł, na monopol tytonio- 

wy 270.000,000 zł. 
(W dochodach nadzwyczajnych 

preliminowany jest dochód z podat« 
ku majątkowego w sumie 95,000,000 
zł. oraz z 10 proc.-go nadzwyczajne: 
go dodatku do danin publicznych w 
sumie 62 600,000 zł. 

, Ponadio poważną pozycję stano- 
wią w. dochodach nadzwyczyjnych 
prelimnowane w budżecie Minister- 
stwa robót publicznych dochody z 

dopłat do opłat pocztowych i taryf 
_ kolejowych na akcję zatrudnienia bez- 

robotnych „w sumie 15 miljonów zł, 
oraz z daniny lasowej na cele odbu- 
dowy kraju w sumie 10 miljonów 
złotych. 

W wydatkach zwyczajnych przewi- 
dziano na opłatę długów państwo» 
Wych 145076454 zł. Suma ta jednak 
nie obejmuje amortyzacji i оргосеп- 
towania tych pożyczek, których spła- 
ta obciąża przedsiębiorstwo kolejowe 
Oraz monopol tytoniowy. Na spłatę 
oprocentowanie pożyczek kolejo- 

wych przewidziany jest w planie fi- 
nansowo-gospodarczym kolei kredyt 
22 268.000 zł. a na amoryzację i орго- 
centowanie pożyczki włoskiej z r. 
1924 łącznie z wołatą na fundusz 
rezerwowy pożyczki przewidziano w 
planie finansowo gospodarczym mo- 
nopolu tytoniowego 18.305 900 zł, 

Wydatki na renty inwalidzkie ob- 
liczone są na 05 600 000 zl., na eme- 
rytury 74864000 zł. Na roboty pu- 
bliczne przewidziano w budżecie 
zwyczajnym 62.008091 zł, w tem na 
budowie wodne 21 miljon zł, na 
utrzymanie dróg i mostów 31 mil- 
jon zł. . 

Wydatki na świadczenia socjalne 
w budżecie Ministerstwa Pracy i 
Opieki Społecznej preliminowane są 
w sumie 51,510,500 zł. 

W. wydatkach nadzwyczajnych wy- 
suwa się na pierwsze miejsce Mini- 
sterstwo Robót Publicznych z sumą 
21,531,455, w tem na roboty publicz- 
ne 11,531,455, na odbudowę kraju 
10 miljonów zł. 

. Ministerstwo przemysłu i handlu 
figuruje w wydatkach nadzwyczajnych 
z sumą 12,776,132 zł, obejmującą 
przewaźnie wydatki na budowę portu 
w Gdyni. Kredyty nadzwyczajne in- 
k;ch ministerstw obejmują głównie 
nredyty na wydatki budowlane, 
.  Warunkowe kredyty inwestycyjne 
w sumie 148,050,000 zł. przewiduję 
ponadto artykuł 4 projektowanej usta- 
wy skarbowej. 

Zrealizowanie tych kredytów uza: 
łeżnione zostało od wynalezienia po- 
krycia w dochodach deficytu przez 
zmniejszenie wydatków administracji, 

Na stanowisko 
rewidenta Spółdzielni Mleczarskich 
poszukiwany jest pracownik posią- 

dający wykształcenie rolniczezwłaszcza 
w dziedzinie techniki mieczaretwa i 

znajomość  buchalterji, dostateczną 
postó rolniczo-gospodarczą względ- 

nie w dziedzinach, ściśle z tą prakty- 

ką związanych. Oferty składać, w 
biurze Związku Rewizyjnego Polsj 

Spółdzielni Rolniczych. 

Wilno, Jagiellońska 3. 
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Uroczystości © Nieświeżii, 
DEKORACJA GROBU š. p. ks. STANISŁAWA RADZIWIŁŁA, 

(Od specjalnego korespondenta „Słowa*). 

NIEŚWIEŻ, 25 X. Wczoraj, w niedzielę wieczorem przybyli 
na Zamek Ordynatów nieświesk'ch Minister Sprawiedliwości 
p. Aleksander Meysztowicz i Minister Rolnictwa p. Karol Nie- 
zabytowski oraz przedstawiciele rodów spokrewnionych z ksią: 
žętami Radziwillami. Wojewoda Nowogródzki p. Zygmunt Bec:ko- 
wicz przybył równ'eż i zamieszkał u starosty Nieświeskiego. 
Wszyscy przybyli byli obecni na wieczornym rauc'e. 

W ponedziałek o godzinie 10 minut 20 przybył przed ko: 
ściół w Nieświeżu gdzie spoczywają groby Radziwiłłów prezes 
Rady Ministrów Marszałek Józef Piłsudski w towarzystwe pułk, 
Wien awy Dlugoszewskiego, rtm. Rem'gjusza hr. Grocholskiego 
i rtm hr. Potockiego. Po uroczystem nabożeństwie żałobnem 
odbyła s'ę w krypcie dekoracja sarkofagu księcia Stanisława 
Radziwiłła byłego adjutanta Marszałka Pilsudsk ego, poległego 
śmiercą walecznych w bitwie pod Malinem; poczem nastąpił 
odjazd na Zamek gdzie książe Albrecht Radziwił podejmował 
gości obiadem. Podczas obadu p'erwszy toast wygłosił ks. Al- 
brecht Radziwlł dzękując Marszałkowi za przybycie. Następnie 
ks. Janusz Radziwiłł wzn'ósł zdrowie Radziw łłów. 3 

W odpowiedzi na te przemówienia Marszałek Piłsudski w 
krótkiej mowie podniósł zasługi rodu Radziwiłłów oraz mówił a 
swym b. adjutancie. Z kolei zabrał głos Prezes Zarządu Organi- 
zacji Zachowawczej Pracy Państwowej książę Eustachy Sapieha. 
Przemówienie swe ks. Sapieha zakończył okrzykiem «Marszałek 
Fiłsudski niech żyje», który podchwycili wszyscy obecni. 

REZNERECZY REA ZERA TRES Z TR TRECEDA TORT TRTEAROT YET SPT PRZEW AREA 

Pożyczka rządu belgijskiego. 
BRUKSELA, 25 X. PAT. Wecług informacyj z poważnego źródła 

rząd belgijski uzyskał pożyczkę stabilizacyjną w wysokości 100 miljonów 
dolarów na 30 lat po 7 proc., z dodaniem 1 proc. na amortyzację oraz 
zgodę otwarcia bankowi narodowemu kredytów w wysokości 35 miijonów 
dolarów. Poziom stabilizacji oznaczony jest na 174,31. Statut banku na- 
rodowego ustalą 40 proc. pokrycia kruszcu i w dewizach z czego 3/4 
będzie obowiązkowo w złocie. 

Dyrekcja banku będzie się składała z gubernatora, wice-gubernatora 
i dwuch dyrektorów. Rada dyrekcyjna będzie złożona z 9 członków wy 
branych z pośród osobistości ze Świata handloweg_, przemysłowego 
i bankowego. Dziewięć instyiucyj emisyjnych Angiji,. Francji, Stanów 
Zjedn., Japonji, Niemiec, Holandj, Szwecji, Austrji i Węgrów przyjęło 
udział w tych kredytach. Szwajcarski bank emisyjny przyłączy się nie- 
bawem. 

Krzyż święty stanął w Coloseum. 
RZYM. 25.X. PAT. Odbyła się tu wczoraj uroczystość przeniesienia 

świętego Krzyża do Coloseum. Po uroczystem nabożeństwie w kościele 
krzyż ten długości 8 metrów, mający być ustawiony wewnątrz Coloseum, 
przyniesiony został przez tłum wiernych na arenę. Coloseum zapełniły 
delegacje wielu stowarzyszeń oraz tłum wiernych. Plac był oświetlony po- 
chodniami. Przyjęcia krzyża dokonał gubernator miasta Rzymu. Grono 
pań zasypało krzyż kwiatami. Jeden z księży wygłosił przemówienie, w 
którem podniósł znaczenie powrotu tego symbolu chrześcijaństwa na 
arenę Coloseum skąpaną we krwi męczenników. Uroczystość zakończyła 
się Odšpiewaniem „Te Deum“. 

Sytuacja na Bałkanach. 
SOFJA 25.X, Prezes rady ministrów Liapczew wygłosił wobec licz: 

nego audytorium przemówienie, w którem, charakteryzując ostatnie wy- 
padki polityczne, wewnętrzne i zagraniczne kraju, podkreślił pomyślne 
wyniki, które już zdołano osiagnąć i wyraził niezłomną wiarę w Ostatecz- 
ny sukces dzieła konsolidacji oraz pacyfikacji zarówno wewnątrz kraju, 
jak i w stosunkach zagranicznych. Liapczew wspomniał z zadowoleniem 
o uspokojeniu się stosunków na Bałkanach, zaznaczając, że Europa oce- 
nia należycie lojalność i wysiłki pokojowe Bułgarji. 

Konferencja imperjum brytyjskiego, 
LONDYN 25 X, PAT. Konferencja imperjum wznowiła dziś rano swe 

obrady, które poświęcono z kolei sprawom zagranicznym państwa. Za 
podstawę dyskusji wzięto sprawozdanie sir Austina Chamberlaina, odczy- 
tane w ubiegłym tygodniu. Przemówienia w sprawach polityki zagranicz. 
nej będą wygłoszone przy drzwiach zamkniętych i nie zostaną podane 
do wiadomości publicznej. Tajność narad będzie dotyczyła również obrad 
nad sprawami obrony imperjum. : 

Proces о zbrodnie skrytobojstwa 

LANDSBERG nad WARTĄ, 25X (PAT). Rozpoczął się tu dziś 
przed sądem przysięgłych proces kapturowy przeciw członkom czarnej 
Reichswehry, oskarżonym w 1923 roku o popełnienie szeregu zbrodni 
skrytobójczych na swych towarzyszach, W dniu dzisiejszym odroczono 
sprawę oficera Reichswehry Jankego. 

Podczas przesłuchiwania pierwszego oskarżonego chorążego Bu- 
choltza odzywa się sądowy rzeczoznawca Gudovin, oświadcz_jąc wśród 
oznak niezwykłego zdenerwowania, że publiczne roztrząsanie stosunków 
iakie łączyły w roku 1923 komendę Il okręgu Reichswehry z czarną Re- 
ichswehrą może mieć jaknajpoważniejsze następstwa. dia Niemiec o cha- 
rakterze wewnętrzno-politycznym. Rzeczoznawca zażądał wobec tego jeszcze 
raz poufności obrad, czemu jednak sąd i tym razem się sprzeciwił. 

Zamach na Szacha. 
PARYŻ 25,X. PAT. „Chicago Tribune* donosi z Teheranu o wy- 

buchu auta pancernego, eskortującego szacha perskiego, który zwiedza 

obecnie miasta prowincjonalne. Jak się zdaje chodzi tu o zamach, Szcze: 
gólów narazie brak. 

Rekordowa liczba ofiar orkanu. 

HAVANA. 25,X, PAT. Według oficjalnych obliczeń liczba ofiar 
orkanu, który szalał tu w ostatnich dniach wynosi 600 zabitych, 9000 

rannych oraz 6000 pozbawionych dachu nad głową, 

Przeciwko gazom trującym. 

WASZYNGTON, 25,X. PAT. Pomimo sprzeciwu ze strony legji ame- 
rykańskiej departament stanu potwierdził swój zamiar domagania się raty- 
fikacji protokulu genewskiego przeciwko użyciu gazów trujących. 

Sztandar sowiecki nie zmieniony. 
BERLIN, 25—X, PAT, Poselstwo sowieckie zaprzecza ”pogłoskom 

© zmianie sztandaru państwowego Sowietów. 

W oprze aży uc.iiCzZNEj Cena 
Opłata pocztowa uviszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca 
  

ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 POSTAWY 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 STOŁPCE 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 . 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 
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 Radykalizm w nowej szacie. 
Paryż, 18| października, 

Wczoraj zakończył się w Borde- pozwoli mu przygotować wybór do 
aux dwudziesty trzeci kongres fran- akademii francuskiej, o czem p. Herriot 
cuskiej partji radykalno-socjalnej. Rok 

polityczny we Francji*pokrywa się z 
rokiem szkolnym i teatralnym. Paź: 
dziernikowy kongres radykałów jest 
zawsze wielką premjerą. Znaczenie 
tej premjery zmalało bardzo w pierw- 

szych latach powojennych, nazajutrz 

po głębokiem rozłamie, jaki w ich 

szeregach spowodowa'a wojna į 
klęsce wyborczej radykałów z roku 

1919. 
Wojna doprowadziła do kryzysu 

pomiędzy patrjotami a „defetystami" 

w łonie radykalizmu; kryzys ien spo- 
wodował głośne procesy pp. Caillaux 
i Maivyego, z których zresztą żaden 
nie był zdrajcą. Pierwszy zalecał zbyt. 

ryzykowną z francuskiego punktu 

marzy, a w czem mu akademik Po- 

incarė pomoże. Na szefa partji kon- 

gres wybrał olbrzymią większością 
senatora Maurycego Sarraut'a, brata 
obecnego ministra spraw  wewnętrz- 

nych i właściciela jpoczytnej bardzo 

„Dėoeche“ z Tuluzy. Już sam ten 

wybór oznacza, że partja radykalna 
nie zajmie wojującego stanowiska 

wobec gabinetu i będzie czekała... 
stabilizacji franka. 

(Uchwalona przez kongres dekla- 
racja programowa jest jeszcze bar- 

dziej charakterystyczna. Aprobuje ona 

«lojalne poparcie» udzielone rządowi 

przez radykałów i oświadcza, że 
„partja nie weźnie na siebie odpo- 

wiedzialności za podkopywanie dzieła 
widzenia politykę oddzielnego poko- przedsięwziętego przez gabinet jednoś- 
ju, diugi okazał się na stanowisku ci narodowej”. Ma więc Francja rady- 
ministra spraw wewnętrznych zbyt kalizm w nowej szacie. 

słabym wobec istotnych „defelystow“ Z drugiej przecież strony partija 

i zdrajców. Na tle tej rozterki zary- radykalna nie chce iść w ogonie pra- 
sowały się jeszcze wyraźniej różnice wicy. Proklamuje więc w swym ma* 
na plaiformie socjalnej: w łonie rady: nifeście, że, „niema na lewicy innych 
kalizmu francuskiego zawsze były wrogów od tych, którzy się słuchają 
dwa kierunki: oportunistyczny igsocjali- Moskwy”, Furtka na przyszłość jest 
zujący. 

W takich warunkach powierzono 
losy partjj p. Edwardowi Herriot'o: 
wi, merowi m. Lyonu. Nie mógł on 
Oczywiście uniknąć klęski wyborczej 
z 16 listopada 1919, ale już wówczas 

zajął stanowisko opozycyjne wobec 

Bloku Narodowego i w tej opozycji 

trwał przez caiy czas, aż do wybo- 

rów z 11 maja 1924 roku. Wzmocnił 
stronnictwo, nawiązat dobre stosunki 

z socjalistami i wraz z nimi poszedł 

do urn wyborczych. Rezuitatem było 
poiowiczne zwycięstwo  Karteiu Le- 

wicy. Połowiczne dla dwu powodów. 

po pierwsze Kartel rozporządzał wię- 

kszością dzięki pomocy posłów, któ- 

rzy nie byli wybrani na listach Kar- 

telu; po drugie socjaliści nie chcieli 
uczestniczyć w rządzie zwałając prze- 
to całą odpowiedzialność na radyka- 
łów. Ci ostatni nie zdołali się upo 
rać z trudnościami fingensowemi i w 
takich warunkach Kartel się rozłu: 

pał, a doszedł do władzy gabinet ko 

alicyjny p. Poincarć'go. Sytuacja fi- 
nansów francuskich była wówczas 
tak groźna, że dwaj przywódcy Kar- 

telu, pp. Herriot i Painlevć,; nie uwa- 

żali za stosowne uchylić się od od: 

powiedzialnošci i do gabinetu koali. 
cyjnego weszli, 

Rozłam pomiędzy radykałami a 

socjalistami był zupełny. Wyraził się 
on zaraz w ostrej nagonce na p. Her: 
riot'a, mera Lyonu, gdzie socjališei 
są w większości w radzie miejskiej: 

chcą oni zmusić p. Herriot'a do 
dymisji z tego stanowiska, a partja 
lyońskich „towarzyszy* popiera. So- 
cjalista umiarkowany Piotr Renaudel 
podaje się do dymisji z komitetu re- 
dakcyjnego „Ouotidien'a“, ; głównego 
organu kartelowego, a w liście do 

redaktora naczelnego pisze, że „w 
najbliższych tygodniach redakcja sta- 
nie przed trudnym bardzo wyborem*.., 

Przed tym „wyborem” stanął wła- 

śnie kongres w Bordeaux. O co tam 
chodziło? O to czy partja ma potępić 
udział swego prezesa w gabinecie 

p. Poincarć'go i rozpocząć kroki ce: 
lem odbudowy Kartelu, czy też udział 
ten zatwierdzić i z socjalizmem osta+ 
tecznie zerwać. Były td dwie skrajne 
alternatywy. Wybór jednej albo dru- 
giej wyraziłby się rozłamem w partji. 
Przywódcy radykalizmu francuskiego 
są jednak bardzo dobrymi taktykami. 

Pod tym względem żadna inna partja 
francuska im nie dorównuje. Zręcznie 

bardzo wybrali drogę pośrednią, 
Bardzo mało kongres w Bordeaux 
zajmował się przeszłością: myślał 
przedewszystkiem o przyszłości, 

P. Herriot, po sześciu latach wła. 
dania ;losatni partji, odmówił 'ponow 

nego stawiania swej kandydatury. 
Wolał wrócić „do szeregu". Da mu 
to większą swobodę ruchów, no i 

otwarta. Więcej w tym kierunku zro- 
bić nie było można. Socjaliści sami 
to uniemożliwili. Urządzają oni teraz 

po całym kraju wiece, w których ata- 

kują radykałów za ich „bezprogramo- 
wość i brak charakteru”. 

Rezultaty kongresu w Bordeaux 
są więc dla gabinetu pomyślne, Ale.,, 

w styczniu odbędą się wybory do 

Senatu, to znaczy odnowienie jednej 
trzeciej senatorów. Aby radykałowie 

mieli w Senacie większość, brak im 

jest kilkunastu zaledwie foteli, Nie 
zapominajmy, że pierwszy gabinet 
Herriota obalony był w kwietniu 1925 

roku w Senacie, że brak większości 

w Izbie wyższej ;był głównym ha- 

muicem  Kartelu w jego zapędach.- 
Więc radykałowie wielki w tej chwili 

czynią wysiłek, aby większość w Se- 
nacie osiągnąć. Przyjaźnie neutralne 

„stanowisko Rządu będzie im tu bar- 

dzo przydatne. 

A jeśliby styczniowe wybory przy- 
niosły radykałom zwycięstwo —wtedy 

stanowisko ich wobec gabinetu nie- 
wąfpliwie ulegnie zmianie. Kongres 
w Bordeaux zakończył się bankietem, 

na którym p. Maurycy Sarraut, nowy 
prezes, oświadczył: 

— Oparta o szerokie zastępy 

swych zwolenników, licząca w swem 

gronie ludzi wartościowych, nasza 
partja, wraz z jej lewicawymi przy* 

jaciółmi, może i powinńa wrócić do 

władzy... : 
Takich rzeczy przywódca раг 

nie mówi.. „na wiatr”. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Nowość wydawnicza! 
Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 
najświeższa praca 

Czesława Jankowskiego 
b 

=. CZEGZOKOWEJ szkatulki“ 
(16 portretów w tekście), 

$) wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

e Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M, Latour'”a, 

$ Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 
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CENA 5 ZEOTYCH.    

  

Współczesna — 

Encyklopedja 
Polityczna 
podręczny « informator 
dla czytelników gazęt 

(pojęcia, państwa, partje, prasa, politycy 
współcześni) 

opracował alfabetycznie i przystępnie 

Prof. Dr. Peretiatkowicz 
Część I (A—G), Część il (HZ ras 

CENA 9 ZŁOTYCH. 

_ Do nabycia u Gebethnera 
i we wszystkich księgarniach,     

    

    
   

  

   

    

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
— ul. Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
SWIR — 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. droże 

Sejm i Bząd. 
W stolicy o Nieświeżu. 

WARSZAWA. 25 X. (żel. wł. Słowa) 
Najważniejszem wydarzeniem dnia w 
stolicy jest wyjazd Marszałka Piłsud- 
skiego do Nieświeża. Cała prasa po- 
południowa poświęca temu bardzo 
dużo miejsca podkreślając, że wyjazd 
do Nieświeża ma przedewszystkiem 
pierwszorzędne znaczenie polityczne. 
Wiadomość o wyjeździe premjtra 
marszałka Piłsudskiego zaskoczyła 
poniekąd koła polityczne, wywierając 
ogromne wrażenie. Wobec zjazdu w 
Nieświeżu zbladły wszystkie aktualne 
zagadnienia i bez przesady można 
powiedzieć, że cała stolica mówi tyl- 
ko o tem. „Kurjer Warszawski* w 
wieczornem wydaniu podkreśla, że 
w zjezdzie w którym bierze udział 
premjer marszałek Piłsudski większość 
ziemiaństwa reprezentuje pogiądy mo: 
narchistyczne. 

Sesja sejmowa rozpocznie się 
30-go b. m. 

WARSZAWA, 25 X. (żel. wł, Słowa) 
Marszałek Rataj zwołał posiedzenie 
na 30go października.  Kancelarja 
sejmowa przystąpiła już do rozesła- 
nia zaproszeń. 

Prace kapituły orderu „Polo- 
nia Restituta". 

WARSZAWA, 25 X, (£el. wł. Słowa), 
Kapituła orderu „Polonia Restituta* 
odbyła posiedzenie, na którem rozpa- 
trywano wnioski o odznaczenie Or- 
derem Ourodzenia Polski w związku 
ze zbliżającym się: dniem 11 listo* 
pada. 

Min, Czechowicz o budżecie. 

WIEDEŃ, 25—X. Pat, W wywia- 
dzie udzielonym warszawskiemu ko- 
respondentowi „Neue freie Presse“ 
min. skarbu Czechowicz oświadczył 
że budżet roku bieżącego zostanie 
przyprowadzony do równowagi, po: 
nieważ deficyt z pierwszego półrocza 
1926 w wysokcś:i 35 miljonów zło: 
tych zostanie pokryty w zupełności 
cozthodami z ostatniego kwartału. W 
sprawie reformy _. dotychczasowego 
systemu budżetowego min. pod- 
kreślił, że reforma ta ma na celu 
równomierny rozdział ciężarów — ро- 
datkowych, który ułatwi ściąganie 
podatków i uprości cały aparat. Co 
do misji prof. Kemmerera oświadczył 
minister, że sprawozdanie tejże misji 
zostanie gruntownie przestudjowane 
przez specjalnie powołaną do tego 
komisję, do której między innemi 
naieżeć będą prof. dr Krzyżanowski 
z Krakowa, który współpracował z 
prof. Kenmererem, jako też prezes 
Banku Polskiego Miynarski, 

Uchwały Rady Ministrów, 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Ministrów między innemi uchwalono 
projekt rozpor<ądzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej w sprawie utworze- 
nia morskiego powiatu Gdynia, 

Pozatem upoważniono ministra 
komiunikacji do kierowania od 25 do 
30 go b. m. wagonów węglowych na 
zaspokojenie - konsumpcji krajowej. 
Nadto Rada Ministrów  przedyskuto- 
wała rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej, upoważniające ministra 
komunikacji do regulowania kolejncś- 
ci iadunków węglowych. 

Poza porządkiem dziennym zała- 
twiono kilka Spraw personalnych, 
wśród nich postanowiono  przedsta- 
wić do podpisu Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej ńóminację p. Korola Góry 
na vice-ministra skarbu i p, Jana Ku- 
roczynskiego na dyrektora departa- 
mentu monopolów w ministerjum 
skarbu, 

Kandydaci па te wysokie stano- 
wiska, p. K. Góra, był dotychczas 
wiceprezesem lzby Skarbowej w Bia- 
łymstoku, a p. Jan Kuroczyński na. 
czelnikiem wydzia:u Najwyższej Izby 

. Kontroli Państwa. 
Najważniejszą decyzją Rady Mini- 

strów, chociażby ze względu na 
wielkie rzesze zainteresowanych, jest 
sprawa dodatków do poborów urzęd: 
niczych. 

Zdecydowano więc, aby wypłacić 
urzędnikom państwowym 20 proc* 
poborów w dwuch ratach: 15 listo” 
pada i 15 grudnia r. b. Równocześ - 
nie Rada Ministrów uchwaliła, że 
w. preliminarzu: budżetowym za!pierw- 
szy kwartał 1927 r, wstawi rząd pr-- 
pozycję odpowiedniej regulacji płac 
pracowników państwowych i przed- 
siawi Sejmowi źródła pokrycia tych 
wydatków. 
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ECHA KRAJOWE 
  

Wywiad z wojewodą Beczkowiczem. 
— Korespondencja <Słowa». — 

Pan wojewoda Zygmunt Beczko- 
wicz dosłownie nazajutrz „objęciu 
urzędowania rozpoczął objazd swego 
województwa, by osobiście, z grun- 
townością cechującą go na każdym 
kroku, zapoznać się bezpośrednio ze 
stosunkami panującemi w poszczegól- 
nych powiatach, Zasada nadzwyczaj 
słuszna i chroniąca od įednosiron- 
ności informacji, mogących płynąć z 
takiego czy innego źródła. Dążność 
p. wojewody do bezpośredniego  ze- 
tknięcia się ze społeczeństwem da mu 
możność wyrobienia sobie objektyw- 
nego zdania i prędkiego poznania 
stosunków naszego województwa. 

Już prawie wszystkie powiaty so- 
bie podległe p. wojewoda zwiedził, 
jak się sam wyraża „narazie pobież- 
nie*-—Mimo nawału pochłaniających 
prac uprzejmie zgodził się na udzie- 
lenie nam wywiadu między jedną 
podróżą a drugą. 

Najpilniejsze zamierzenia 

Pierwsze pytanie zadane łaskawe- 
mu interlokutorowi było takie: 

— Spałeczeńsiwo naszego woje- 
wództwa chciałoby bardzo wiedzieć, 
jakie są najpilniejsze zamierzenia p. 
wojewody, czy możnaby więc o to 
zapytać? 

— Odpowiem krótko; pracować 
jak najściślej ze społeczeństwem i 
dla jego dobra, uwzględniając wszel: 
kie słuszne życzenia i postulaty. 

Daiej p. wojewoda zaczął precy- 
zować swoje zamierzenia, Przede - 
wszystkiem chce zwrócić specjalną 
uwagę na życie gospodarcze. Woje- 
wództwo Nowogródzkie zupełnie jest 
dotąd niewyzyskane; przy intensyw- 
nej i rozumnej pracy może się o: 
gromnie podnieść pod względem za- 
możności, stając się dostawcą zwłasz- 
cza produktów rolnych dla woje- 
wództw zachodnich i nawet dla za- 
grariicy. Jeżeli podniesie się wytwór- 
czość naszego kraju, wtenczas auto- 
matycznie wzrośnie zainteresowanie 
województw zachodnich, gdzie zdo: 
będziemy sobie poważne rynki zbytu. 

Ro:budowa komunikacji. 
Człowiekowi przybyłemu na Kre- 

sy z zachodu rozumie się już odra- 
zu rzuca się w oczy fatalny stan ko: 
munikacji; każdy rozumie, że mowy 
być nie może o podniesieniu pozio- 
mu gospodarczego, jeżeli w dalszym 
ciągu będą tak fatalne warunki od- 
stawy i przewożenia wytworzonych 
produktów. Trzeba więc poważnie 
myśleć o stworzeniu sieci komuni- 
kacyjnej i wybudowaniu linji kolejo: 
wej, przecinającej województwo No- 
wogródzkie i łączącej siedzibę wo- 
jewództwa ze Światem przyzwoity 
sposób, co jest niezbędne mimo po- 
ważnych kosztów. W najbliższej 
przyszłości wykonać się tego nie da, 
a jednak trzeba natychmiast poprawiać 
panujące stosunki; dlatego p. Woje- 
woda myśli równolegle z czynieniem 
starań o budowę kolei żelaznej, przed- 
sięwziąć kroki w celu stworzenia od- 
powiedniej ilości dobrych dróg koło- 
wych, o ile możności. bitych, coby 
umożliwiło rozrost ruchu automobi* 
lowego. Punktem skrzyżowania musi 
być Nowogródek nietylko jako sto- 
lica województwa, ale jako miejsce, 
w którem od dawna schodziło się 
dziesięć poważnych linji komunika- 
cyjnych, wykazujących znaczenie po- 
łożenia geograficznego Nowogródka. 
Jedną z najważniejszych arteryj jest 
niewątpliwie droga Nowogródek— 
Mir—Horodziej — Nieśwież, ma nią 
więc p. wojewoda zwróci specjalną 
uwagę— 
Konieczność planowej gospo 

darki samorządów. 
W dziedzinie samorządów p. wo- 

jewoda będzie się domagał opraco- 
wania przez samorządy planu gospo* 
darki na dłuższą metę, a nie od wy: 
padku do wypadku, od jednego bud- 
żetu do drugiego. Linja wytknięta 

  

TRZY INTERVIEWY. 
U Hindenburga.—U marszałka Czang. 
Tso-Lin — U Rabindranathą Tagore. 

Berliński korespondent wiedeńskiej 
«Neue Freie Presse» p. George Vie- 
reck był temi dniami przyjęty na 
prywatnem posłuchaniu przez prezy- 
denta Republiki Niemieckiej, b. palla- 
dyna cesarza Wilhelma Il-go, bohatera-- 
zwycięzce z nad jezior Mazurskich, 
dziś ' jeszcze w Niemczech nejpopu- 
larniejszego człowieka. 

Prezydent Hindenburg liczy dziś 
sobie 80 wiosen i «trzyma się» dosko* 
nale. Nic w nim «starczego». Chód 
powolny ale spokojny; czerstwość 
na twarzy; umysł jasny. Nawet po: 
wiedzieć wolno, że prezydentura, wy- 
magająca bądź co bądź nieustannego 
fizycznego wysiłku i dająca sporo 

zajęcia —odmłodziła Hindenburga, któ: 
ry bezpośrednio po wojnie był się 
już usunął. я ' 

Pierwszy z rana składa mu za: 
zwyczaj raport sekretarz stanu Meiss- 
ner referując „pocztę*, bezpośrednio 
potem szef wydziału prasowego Kiep 
referując obszernie «prasę» poranną 
krajową i zagraniczną. Codziefń skia- 
dają mu raporty kanclerz i minister 
spraw zagranicznych. Bardzo często 
przyjmuje Hindenburg posłów państw 

Nowogródek, 23 października, 
musi być wyraźna i długa; cało- 
kształt życia samorządowego musi 
być przemyślony na całe lata na- 
przód, a wtenczas realizacja projek- 
tów da w całości logiczną i rozumną 
całość w zakresie komunikacji, rol- 
ry oświaty, opieki społecznej 

t. d. 
Zorganizowanie porządne życia 

gospodarczego w województwie tak 
rolniczem jak Nowogródzkie nie da 
się pomyśleć bez gruntownego upo- 
rządkowania stosunków w instytu: 
cjach zajmujących się, a przynajmniej 
takich, które powinny by się zajmo- 
wać pracą nad podniesien em rol- 
nictwa. Dzisiejszy stan rzeczy jest 
mocno  niezadawalniaiący wskutek 
niezdrowej rywalizacji Związku Kółek 
Rolniczych z Towarzystwem Rolni- 
czem; uporządkowanie tego ma wiel- 
kie znaczenie, to też poprosiliśmy p. 
wojewodę, by zechciai pogląd swój 
wypowiedzieć. 

Otóż p. wojewoda znajduje, że 
zasadniczo należy dążyć do stworze- 
nia jednej wielkiej organizacji rolni- 
czej pod egidą samorządu, jednakże 
do tego musi się dojść drogą bardzo 
spokojnej i rozważnej pracy. Zbyt 
mechaniczne zespolenie musiałoby 
dać ujemne wyniki. Narazie należy 
dążyć do ścisłego rozgraniczenia sfe- 
ry działania obu instytucji, żeby w 
taki sposób uniknąć tarć i zaognień. 
Regulatorem prac obu instytucji wi- 
nien być samorząd, jako trzecia za« 
interesowana w podniesieniu rolnic- 
twa strona. 

Akcja „Hromady*, 

э Po omówieniu spraw gospodar- 
czych zadaliśmy p. wojewodzie pyta: 
nie z innej dziedziny, mocno dziś 
interesującej i niepokojącej społe- 
czeństwo. Poruszyliśmy mianowicie 
rozrastającą się w zastraszający spo- 
sób robotę antypanstwową, kryjącą 
się pod płaszczykiem białoruskiej 
Hromady. 

Pan wojewoda ma tu zdanie ści- 
śle wyrobione i wytkniętą linję, po 
której ma zamiar zdecydowanie kro- 
czyć. Mówił tak: 

— Akcja komunistyczna jako taka 
na terenie województwa Nowogródz: 
kiego została poważnie sparaliżowana 
rozgromieniem większych i mniej. 
szych organizacyj i jaczejek komuni- 
stycznych. Dziś już bez trudu tępi 
się każdą nową  jaczejkę nieomal w 
chwili jej powstawania; komuniści 
chwycili się więc innych metod. Oto. 
masowo wchodzą do legalnych or- 
ganizacji białoruskich, starając się je 
opanować i albo rozsadzić od wew. 
nątrz, albo użyć za narzędzie akcji 
wywrotowej antypaństwowej. Do tego 
ja stanowczo nie dopusźczę i z całą 
bezwzględnością będę tępić wszelką 
antypaństwową robotę, choćby się 
ona kryła pod pokrywką legalnych 
związków czy organizacji. 

Takie jasne i męskie ujęcie spra- 
wy przez p. wojewodę Beczkowicza 
musi się spotkać ze szczerem uzna- 
niem i prawdziwą radością ze strony 
całego lojalnego społeczeństwa kre- 
sowego, obawiającego się zawsze, by 
zbyt teoretyczne ujmowanie najwa- 
żniejszych problemów politycznych 
nie ułatwiało akcji antypsństwowej, 
planowo i bez przerwy prowadzonej 
przez naszego sąsiada wschodniego 
pod różnemi formami, czy to będzie 
bandytyzm zwykły z rewolwerem 
bombą, czy bandytyzm poselski, mot- 
że jeszcze szkodliwszy, czy jaczejki 
komunisty czy biatoruskie Hro- 
mady, czy jeszcze coś innego. 

Tu samoobrona nasza musi być 
prowadzona z całą energją, wytrwa- 
łością i konsękwencją podobną do 
działania bolszewików. —P. wojewo- 
da wierzy, że niektórzy z działaczy 
białoruskich są oszukiwani i że wbrew 
woli w szeregi organizacji przez nich 
prowadzonych wkradają się szkodii- 
we żywioły, temniemniej jednak nie 

   

obcych. Prawie go nie opuszcza pies 
faworyt Rolf. 

Hindenburg doskonale prowadzi 
konwersację ale też i słucha wyśmie- 
nicie, co, jak wiadomo, wielką jest 
towarzyską zaletą. Słucheć mówiące: 
go nieuważnie iest często notoryczną 
impertynencją. Hindenburga uwagi są 
a la Bismarck: zawsze jasne i wy: 
raziste, często epigramatyczne. 

Rezyduje prezydent Republiki Nie- 
mieckiej w starym pałacu przy Wil: 
helmstrasse, w którym mieszkał szet 
kancelarji cywilnej b. cesarza. Gabi: 
net-pracownia prezydenta: obszerny, 0 
wysokim suficie. Meble monumental 
ne, ogromne fotele <klubowe» takoż 
sofa, potężne szafy z książkami a 
dopieroż biurko! Ogromne a widać 
zaraz, że nie «od parady». Zawalone 
papierami; ślad wytężonej pracy naj- 
widoczniejszy. Zresztą tuż na ścianie, 
oprawny w ramki, ręką jeszcze ojca 
Hindenburga skreślony, dużem pismem 
napisz: Ora et labora — módl 
sę i pracuj. U okna portret Bismarka 
(kopja z Lenbacha), na innej ścianie 
batalistyczny obraż Schwerin'a—i para 
jeszcze batalistycznych kompozycyj. 
Sam te obrazy wybrał do swego ga- 
binetu Hindenburg z berlińskiej Na- 
tionalgalerie. Trzeba nie zapominać, 
że Hindenburg pozostał żołnierzem 

SŁO w O 

O naszych sprawach, Kłopoty litewskie z Sowietami. 
Pokłosie prasowe, GDAŃSK. 25X. PAT. Jak podaj: kłajpedzka „Morgen Stimme* ro- 

«Krynica» organ białoruskiej chą. kowania handlowe litewsko-sowieckie nie posuwają się tak gładko jak 
decji redagowany przez księży Biało. tego się spodziewano. Moskwa nie wykazuje chęci uwzględnienia żądań 
rusinów, w ostatnim numerze zastana- litewskich. Żąda ona, aby Litwa kupowała w Rosji towarów za 30 „mi- 
wia się nad przyczynami wzrostu ljonów rubli rocznie: nie chcąc jednak wiązać się do zakupna odpowied- 
<Hromady». Zdaniem «Krynicy» przy: niej ilości towarów litewskich. 
czyny te są następujące: Również łotewska agencja telegraficzna donosi o piętrzących się 

„Pierwszą przyczyną tego maso- trudnościach w toku rokowań handlowych litewsko-sowieckich, przyczem 
wego ruchu (HFromady) jest ucisk i Stwierdza, że w Kownie panuje z tego powodu nastrój przygnębienia. W 
znęcanie, się jakie stosuje w ciągu 7 kołach rządowych i w Sejmie mówi się o możności nieratyfikowania 
lat do Białorusinów polska administra. Układu o nieagresji. 
cja, panowie i rząd polski. Niema ta- > ° 11 а Sowiecka prowokacja białoruska kiej krzywdy  jakiejby Białorusini w 
Polsce nie doświadczyli: bito ich do : > : я decy: = 
śmierci, sadzano tysiącami do wię- Z Rygi donoszą: Przed kilku dniami moskiewskie „Izwiestja” zamieś 
zień (Nowogródzka obława), sądzono ciły wiadomość jakoby Białorusini totewscy zwrócili się do rządu biało. 
za byle co po kilka lat ciężkiego wię- ruskiej republiki sowieckiej z prośbą o zarezórwowanie miejsc na min 
zienia, sądzono wszystkich zaczyna- skim uniwersytecie białoruskim dla Białorusinów łotewskich. W związku 
jąc od chłopów białoruskich, a koń. ,(4 wiadomością szereg białoruskich organizacyj na Łotwie zamieścił w 
cząc na księżach Białorusinach, od. PISMAch Sprostowania, że podobaych próśb do Mińska nie wysyłano, a 
bierano z pod nosa biednego Biało- wiadomość «lzwiestji» jest zwykłą prowokacją, mającą na celu wzbudzenie 
rusina ziemię i oddawano ją osad- nieufności Łotwy do białoruskiej mniejszości tu zamieszkałej, 
nikom wyzywano różnemi słowami Min. Ulmanis įedzie do Tailina 
naród białoruski, słowem zrobiono 

i i е :й?"‘:.‹:' ;‘:';ЁЪ_ &Ё':'::::{Ед pa Z Rygi donoszą: W najbliższym czasie udzje się do Taliina minister 
powiedzieć, że się jest Białorusi iem Spraw zagranicznych Łotwy p. Ulmanis, który odbędzie dłuższą konferen- 
aby ściągnąć na siebie znęcanie się cję z ministrem spr. zagr. Estonji na temat różnych spraw bieżące j polityki 
wszechpotężnej policji i nawet. oskar. 77'3nicznej, zwłaszcza zaś tyczących unji celnej. 

żenia o  antypaństwową" robotę.. Sowiety nie chcą uznać Loreteja, A war s" W bywało wszyst» 
ko,. Niech powiedzą o tem ściany Z Rewla donoszą: w związk i i 

! Я ązku z naznaczeniem L.oreteja na stanowisko s o: aresztów.. posła w Moskwie, odbyło się tu szereg posiedzeń rady ministrów, gdyż o znęcanie się tedy będzie pierw - wynikły poważne przeszkody ze strony sowieckiej. Krążą pogłoski, żerząd 
Sowietów nie zgodzi się na nową nominację. Prasa sowiecka wiąże imię 

szą przyczyną masowej organizacji 
Białorusinów. Przyczynę tę można nowego posła z rzekomym zamachem prz; gotowywanym jakoby przez Esto- 

nję ną b. posła B.rka, nazwać gniewem narodu. 

Regulacja transportu węgia. z 
Ale oprócz tego są jeszcze inne: 

bezrobocie białoruskiej inteligencji 

GDAŃSK, 25—X, PAT. Tutejsza prasą niemiecka komunikuje wy: 

osobliwie prawosławnej. Inteligencji 
tej jest dużo, jest jej więcej niż ko- 
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Tajemnica trupa w walizie. 
w procesie Królikowskiego ukończono 

Juš właściwie badania świadków i śledztwo 
sądowe uznać można za zamknięte. Można 
więc śmiało powiedzieć, iż operujemy już 
całym materjałem sprawy. Mamy całokształt 
zeznań świadków, wszystkie ekspertyzy i 
dokumenty i ogólne doświadczenie pięciu 
mozolnych dni rozpraw sądowych. Widzimy 
zwarte koło posziak i nieliczne znaki zapy- 
tań, które nie są jednak w stanie przekre: 
Ślić całego gmachu oskarżenia. 

Przez pięć dni przypatrujemy się pod- 
sądnemu i urobiliśmy już sobie pojęcie — 
wszystko jedno czy odpowiadające rzeczywi- 
stości — o jego psychice. Ten chłodny, do: 
skonale panujący nad sobą, człowiek, o poi 
nurej twarzy i mocnem, niemiłem spojrze- 
niu nie budzi w nas najmniejszej sympatji. 
Wiemy już z pewnościć, iż tego rodzaju 
człowiek umie doskonale ukryć wszystko 
to o czem właśnie chcielibyśmy najbardziej 
wiedzieć. Wykazuje obojętność w stosunku 
do wszystkiego, co się dzieje na sali sądo- 
wej. Jest zawsze jednakowy bez względu na 
to, czy zeznania świadków są korzystne dla 
oskaiżenia czy też zostawiają luki, dogedne 
dla obrony. Nie wykazuje cienia nawet 
wstydu, gdy omawiane są najbardziej in 
tymne jego sprawy osobiste, ani nie ujaw- 
nia wzruszenia, kiedy przed kratkami sądo* 
wemi staje jego matka, 

Przeszłość oskarżonego też nie może 
pozostać bez wpływu na urobienie sobie o 
nim poglądu. 

Dawny konfident Feldpolizei za czasów 
okupacji, denuncjujący pr ed władzami nie- 
mieckięmi obywateli polskich i znany zara- 
zem jako iapownik, któremu trzeba się było 
sowicie opłacać, nie może liczyć na naszą 
sympatję, 

1 chociaż wszystkie momenty są może 
z punktu widzenia zagadki obecnej rozprawy 
niebardzo istotne, to jednak odgrywają one 
w każdym” procesie karnym dużą rolę i 
mają znaczenie przy wyrokowaniu. 

Gdyby na ławie podsądnych nie siedział 
Królikowski, to w zbrodnię oskarżonego 
uwierzyć byłoby o wiele trudniej. 

Tymczasem w tym wypadku poćwiarto- 
wanie zwłok nie wydaje się nam nieprawe 
dopodobnem. Myślimy rączej tylko о tem, mukolwiek może się to wydawać — dane przez rząd poiski zarządzenia w sprawie uregulowania 

liczy ona tysiące. Inteligencję tę na 
służbę w Polsce nie przyjmują, a je- 
żeli gdziekolwiek i przyjęto to nieba- 
wem została stamtąd wygnana, Ta 
oto inteligencja stanęła na czele na- 
rodu i go prowadzi.. Dokąd? Sama 
tego nie wie, ale tylko to jest rzeczą 
pewną, że prowadzi dalej od Polski 
bo tu życia niema*.,,, 

Poprostu oczom wierzyć się nie- 
chce, aby podobna demagogja znala- 
zła miejsce w organie księży katolic- 
kich, którym przedewszystkiem zdaje 
się leżeć na sercu powinno szerze- 
nie wzajemnej miłości, łagodzenie 
antagonizmów nie zaś ich jątrzenie. 
Księża redaktorzy „Krynicy“ zdają 
sobie sprawę przecież, że przemawia- 
jąc do ciemnych mas językiem de: 
magogji ułatwiają pracę bolszewic- 
kiej „Hromadzie“. Cytata powyższa 
utwierdza nas w przekonaniu, że walka 
jaką prowadzi Krynica z „Hromadą* 
jest pozorną w gruncie zaś rzeczy 
organ chadecji białoruskiej utatwiawy- 
worm robotę Łuckiewiczów i Mio: 

Ciekawa rzecz gdzie są te tysiące 
inteligencji białoruskiej—o której pi- 
$ze „Krynica—zawiedzionej w swych 
nadziejach przez rząd polski. My 
znamy tylko nieliczne jednostki, które 
dały się skusić złudzeniom i poszły 
w słrżbę Bolszewji. Czy może „Kry- 
nica* uważa za inteligencję białorus- 
ką tych nielicznych zresztą Rosjan, 
którzy zamieszkując nasze ziemie 
zmienili swe oblicze narodowe istali 
się patryjotami blałoruskiemi z po: 
budek podobnych tym które pozwo: 
liły im przedtem należeć do czarnej 
sotni iub innego związku „Michaiła 
Archangieła". Wszak większość czyn- 
nych „Fromadowców* z tych właśnie 
ludzi się rekrutuje, o tem kierownicy 
„Krynicy* doskonale wiedzą.. S. 
ЛЕМ EAS ROS DIT ATI NETIKS 

może tego uwzgiędniać i musi tępić 
radykalnie zło we wszystkich jego 
objawach. 

Prócz wszelkich represji będących 
w mocy rządu, bardzo ważnym czyn- 
nikiem w walce z żywiołami anty* 
państwowymi to wciąganie ludności 
do normalnej i spokojnej pracy twór- 
czej ma polu gospodarczem, zwła- 
szcza spółdzielczości i dlatego w tym 
kierunku dążyć należy. Tu pole do 
popisu mają najróżnorodniejsze orga- 
niza.je społeczne, kióre eliminując 
ze swej działalności politykę, mogą 
właśnie oddać ogromne usługi w 
zdaczeniu państwowan. Z. D. 

ы 
do szpiku kości. , 

Cesarz zwolnił go z przysięgi. Stary 
feldmarszałek z czystem sumieniem 
złożył przysięgę Republice i ręczyć 
można głową, że podobnie jak pierw- 
szej nie złamał przysięgi tak i dru- 
giej nie złamie. Dlatego właśnie mo- 
narchistom niemieckim jest nie na 
rękę pozostawanie Hindenburga na 
wielce wpływowem stanowisku pre- 
zydenta Republiki. Dopóki on zajmu: 
je stanowisko głowy państwa, nawet 
mowy być nie może 0 zmianie re- 
gimė'u, S 

A jak się rzekłó: Hindenburg wpra- 
wia w podziw wyirzymałościąj fi. 
zyczną. Często po dniu nader praco- 
witym siada do pociągu, noc spędza 
w wagonie a nazajutrz rano, całkiem 
świeży i rzęźki—spełnia nieraz bardzo 
uciążliwe reprezentacyjne obowiązki, 
słucha całego szeregu przemówień i 
sam przemawia. Autorytet jego jest 
prawie bezgraniczny a wpływ ogromny. 

Prezydent Republiki Niemieckiej 
wybierany jest na lat siedem. 

® ' 

“ Marszalek Czang-Tso-Lin rezyduje 
w Mukdenie w samym środku miasta. 
Kamienica całkiem europejska trzy» 
piętrowa. Dokoła dziedzińce całkiem 
w chińskim styłu i wysoki mur od. 

  

transportu 
węgla. Podnosi z zadowoleniem surowe przepisy zawarte w tych zarzą* 
dzeniach, zaznaczając, że będą one niewątpliwie powitane przychylnie we 
wszystkich krajach utrzymujących stosunki handlowe z Polską. 
AREA TAS NRK TI T OE NISSAN NES 

jaki cel mógł mieć podsądny, dokonywując 
zabójstwa. Czy dla kilkuset złotych ten czło! 
wiek zdolny do szantażu sprytny i obrotny 
urzędnik, mający pod swoją pieczą stale 
dość znaczne kwoty pieniężne; czy dla tych 
kilkuset złotych, jakie mógłoy uzyskać po 
sprzedaży futra i pierścionka Michałowskiei 
—tranzakcja niebezpieczna! 

— Królikowski zdecydowałby się na 
zabójstwo? Oto pytanie, które słychać było 
ciągle w kuluarach sądowych podczas osta* 
tnich dni rozpraw. I bardzo wielu przypu- 
szcza raczej, iż ten niewątpl wie zdegenero* 
wauy osobnik, nałogowy kokainista, pod 
wpływem może kokainy i w związku z 
momentami natury seksualnej udusił Micha* 
łowską, a potem w celu zatarcia śladów 

Straszliwe trzęsienie ziemi na Kaukazie 
300 osób zabitych, 

MOSKWA (A. W.) Dnia 22 b. m. około godz. 4.30 wieczorem nawiedziło 
okolice Leninakana (dawn. Aleksandropola) na Kaukazie wielkie trzęsienie 
ziemi, trwające około 3 minut. Skutkiem katastrofy przeszło połowa wszyst: 
kich domów mieszkalnych w powiecie leninakańskim została zburzona, pozo- 
stałe zaś silnie uszkodzone. Liczba zabitych dochodzi do 300 os, Szereg ulic : ie 1 3 h i zbrodni poćwiartował jej zwłoki. Inni wy- w Leninakanie jest skutkiem zasypania gruzem nie do przebycia, co utrudnia suwają hipotezę, iż oskarżony dał Michałowi akcję ratunkową. Wszystkie wsie w okolicy miasta zostały zburzone, Komuni* skiej dużą dozę kokainy i wspólnie się z nią kacja telegraficzna z Erywaniem zerwana. Ognisko katastrofy znajduje się 
w okolicy 180 klm. od Tyflisu na południe w stronę Leninakanu Większej 
ilości ofiar zdołano uniknąć tylko przez to, iż po pierwszym wstrząsie miesz 
kańicy wybiezli z domów i noc spędzili na placach miejskich i polach, pod 
sz” Późnym wieczorem odczuto lekki wstrząs, trwający około 10 sek, w 
atumie. 

narkotyzował, a gdy Michałowska uległa 
zatruciu i nagle umarła, Królikowski zasko- 
czony tym wypadkiem zdecydował się na 
rozkawałkowanie zwłok. Hypote a bardzo 
mało jednak przekonywująca. 

O tem wszystkiem jednak nie dowiemy 

Zawierucha Śnieżna w Polsce. 
WARSZAWA 25 X PAT. W ciągu dnia wczorajszego i nocy dzisiejszej 

silne opady śnieżne miały miejscz w Zagłębiach węglowych dyrekcji kolejo- 
wej katowickiej, krazowskiej i warszaws'iej. Śniez połączony z zadymką spowo- 
dował zaburzenia w ruchu towarowym i osobowym, tak, że szerey pociąg ów 
pośpiesznych i osobowych przybyło na miejsce przeznaczenia z dużem opóź- 
nieniem. W dyrekcjach kolejowych wschodnich lekkie opady Śnieżne nie spo- 
wodowały utrudnień w ruchu kolejowym. 

łowskiej zostanie zagadką. 
Dzień wczorajszy nie wniósł już nie 

nowego do sprawy. Koło poszlak stało się 
tylko jeszcze bardziej zwarte a ustępy oskar. 
żenia, mogące budzić pewne wątpliwości 
przestały nas już razić. 

Przekonaliśmy się z zeznania świadka 
kpt. Galusa, iż oskarżony posiadał o 
przepustkę, na zasadzie której mógł wynosi 
z cytadeli bez rewizji paczki i walizy, Wy- 
niesienie więc części zwłok mogło się odbyć 
zupełnie niespostrzeżenie. 

Zeznanie św. Sadkowskiej, która noco- 
wała w kuchence naprzeciwko mieszkania 
PoE i która miała słyszeć jakiej krzy: 

d i jęki w pokoju Królikowskiego, straciło 
na wartości dla oskarżenia. Okazało się bo- 
wiem w dniu wczorajszym, iż miało to 
miejsce w drugiej połowie lutego. 

Pewna rozbieżność — dogodna dla obro* 
ny — stwierdzona wczoraj została Ymiędzy 
zeznaniami św, Pieniążka i jego żony i ze* 
znaniem jubilera, u którego oskarżony miał 
jakoby zamienię swój plerścionek na nowy, 
zuacznie droższy, w pierwszych dniach 
marca, Pieniążkowie stwierdzili jednak wczo* 
raj, iż jeszcze 19 go marca Królikowski 
miał swój, stary pierścionek, i że zamienił 
go dopiero znacznie później. 

Szczegół ten nie ma jednak istotnego 
znaczenia dla oskarżenia. 
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dzielający rezydencję od reszty świata. chroniącem go od inwazji bolsze- 44 do 2000 żołnierzy; nigdy mniej. 
Czekamy na audjencję — opowia- wickiej. Do politycznych spraw w Źyje pod nieustannym strachem, że 

da korespondent «Frankfurter Zeiiung Pekinie nie mięszam się. Mam w gło: go zamordują. 
p. Hayden—w obszernym pokcju bó- wie tylko wytępienie armji czerwonej, _ Marszałek ma sześć żon i trzyna- 
gato dekorowanym kością słoniową jak ja nazywam naszą armję «narodo- Ścioro dzieci — co dla domowego 
i czarną laką. Przepiękne dwa zegary. wą», która wszelkiego rodzaju po- szczęścia powinno mu kompletnie 

Po dziesięciu jakich minutach siłki otrzymuje od rządu sowieckiego, wystarczać. Ostatni, siódmy z rzędu 
wchodzi do poczekalni człowiek do- To jak refren wraca marszałkowi syneczek jest jeszcze przy piersi mat+ 
słownie maleńki, najwyżej półtora wciąż na usta. czynej. 
metra mogący mieć wzrostu; drobne d dziesięciu już lat marszałek * 
ręce, drobne nóżki, ostre rysy, šlad Czang Tso-Lin panuje w Mandżurji 
czarnych wąsów, i łysina. Diugi na jsk najautentyczniejszy despota mili- Rabindranath Tagore, wielki hin- 
nim jakby habit niebieski jedwabny, tarny. Na ostrzu szabli zwycięzkiej duski poeta i filozof, peregrynuje po 
wyszywany; na nogach czarne pan- cała jego władza. Zdobył kraj niesły: Europie. Niedawno był w Wiedniu; 
tofie. chanie żyzny, samowystarczalny, bo- obecnie wybrał się do Warszawy a 

To marszałek Czang-Tso-Lin we gaty i — niechże kto sprobuje wyru- jeżeli zabiegi niektórych osób zamie- 
własnej osobie, : gować go z Mandżurj! Dla armji rzony odniosą skutek, nie jest wy- 

Podczas rożmowy, prowadzonej swojej ma żywność i prowiantu kluczona wycieczka Rabindranatha Tą. 
sa pośrednictwem tłumacza marszałek wbród. Władze cywilne są powolne gore — do Wilna. 
wciąż ma coś do czynienia z nie» każdemu jego skinieniu; jego genera. * Do Wiednia przybył z Pragi gdzie 
dużą, jak on sam, srebrną «na wo- łowie rządzą w Mandżurji jak satra. gościem był indologa praskiego uni. 
dzie» fajeczką. To napchnie szczyptę ty. powie. Boją się go wszyscy jak ognia. wersytetu a zarazem swego wielkiego 
toniu to zapali zwinięty w trąbkę papie: Marszałek Czang Tso Lin prawie przyjaciela prof. Winternitza. + 
rek; improwizowany fidibus zgaśnie; nie opuszcza swej rezydencji pilnie Powitali go na dworcu kolei przed- 
marszałek znów zapala nowy papie- strzeżonej w dzień i w nocy. Gdy stawiciele prasy wiedeńskiej .i wie- 
rek (wciąż prowadząc nieprzerwanie ukaże się na ulicy, sklepy są zamy- deńscy jego przyjaciele, których ma 
konwersację) Fajeczkę paru pociągnię- kane, ludność ma rożkaz nie wycho- sporo nad pięknym modrym Dunajem. 
ci»mi wypalił — ; momentalnie bierze dzić z domu; okienice mają być zam. Między nimi był np. indolog uniwer- 
się do ponownego jej napychania. knięte. Pustą całkiem ulicą jedzie mar- sytetu wiedeńskiego prof. Geiger, Tu 
Potem fajeczkę czyści. I tak w kólko. szałek w opancerzonym automobilu u nas w Wilnie bodaj, że nie zna- 

Na wszystkie zapytania odpowiada konwojowanym przez policjantów na my żadnego indologa, któryby ra 
marszałek faktycznie jedno i to samo: rowerach. Koleją nigdy nie jeździ dworcu kolei Rabindranatha Tagore 

— Ja jestem przedmurzem Świata inac zej jak ekstrapociągiem z eskor- mógł powitać. Ale nie wszędzie prze: 

się pewnie nigdy i tajemnica zwłok Micha« | 
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GIEŁDA WARSZAWSKA Onegdaj wylądował na lotnisku w do Estonji. Zepsuty aparat zmuszony 
į ZiEM WSCH ODARICH Porubanku, przybyły z Warszawy na był pozostać w Rydze. Kpt. Stachoń › вн žo ji, która na niektė Zebranie powzięło następujące uchwały: Dewixy ana 1926 r. A T Bo 2 ša OP y niezbędne kach za 

! ® masac ra ® ! ś choń. Po parugodzinnym postoju kpt. pasowe leci na pomoc zepsutemu 
W sprawie Banku Rol rych terenach kraju występuje w i pl aaa rois Trapz. Sprz. Kupno. Stachoń odleciał do Rygi. Lot ten aparatowi. 

nego. znacznym rozmiarze. Przy scalaniu cząsowej komisji PCR walić Foreliminarz do Holenija We «o 50 został przedsięwzięty w związku z Pojutrze, po uskutecznieniu na- 
gruntów łącznie prowadzonych Z końca b.rz 3) zarejestrować dotychczasowy Londyn 43.60 4380 _ 4358 zepsuciem się jednego z naszych prawy do Wilna powrócą 2 aero- 

(Wywiad z M rem Reform Rol. upełnorolnianiem odnośnych gospo: statut x zaprowadzeniem pewnych zmian, Nowy-Vork 9.00 9.02 8.98 eroplanów biorących udział w locie plany. / 
nych, d rem W. Staniewiczem)  darstwrola B.R polegać będzie przeważ: ;togmeptof onych, 8) zalwierdzie opraco- paryż 2810 2807 2793 z S 8 - ы 

Minister Reform Rolnych p. W. nie na pośredniczeniu w nabyciu Ob- wany przes Komisję tymczasową plan kon- BL Bada RAS adr Tłum żydów chciał zamordować poliejanta. 
Staniewicz udzielił w rozmowie z SZaru niezbędnego naupełnorolnienie wersji pożyczek i listów zastawnych twa.  wiedąń 12725 12767 12603 

o : arcia Następnie odbyły się wybory. Do rady ` Krwawe starcie przy ul. Kijowskiej. 
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й a a” z o: SB pora fajemniczych.. 1927 będą obowiązywać od 1 kwiet- nej z udziałem rzeczoznawców w "atu <Radio». Żołnierze przydzieleni gałacj - pośwCOWEgo R (asa: w alkucie «Modern Szko y natomiast przeszły nią 1927 r., obecnie zaś rady gminne, sprawie interpelacji rad. W.Stud. do szpitala będą więc mogli znaleść y Review» p. Chatterji. Sam Tagore niemal dla mnie bez wrsżenia. Osob* w myśl zarz УЕ RE pelacji radnego W. Stud- i ; «Źródła mocy», chcąc przyczynić si p t agore nien | у ądzenia włądz uchwalą dnickiego w przedmiocie nabycla dia EOdziwą rozrywkę zamiast spędzać | i я nie inaczej ukazuje „ię publicznie jak liwie wstrętny mi był stosunek bez: być uł 1-5: : i y ; czas w Cielętniku na flirci do ożywienia ruchu literacko arty- w RR sutego akis indyjskie- duszny nauczycieli do uczniów, Do ak WEG GA aa A: ZEBRANIA 1 ODCZYTY eo paie as = „ lurban na g'owie, patryarsza bardzo znacznego stopnia moje 0S0- czerpanie będą dochody: 1) (i) No ital T ` * ni yki wieczorów era:ko-mu- 
iwa broda—budziły w Wiedniu na- „szkoł a był : zerp. Е y # емеп- = wy szpital Towarzy- — (x) Wiec stud. żydów zycznych, poświęconych twórczości ———— aa я ha e biste ь > я a Aa podniełą tualnej nadwyżki dochodów nad wy. stwa Przeciwgruźliczego. Wileń U.S. B. wsprawie nieis'niejącego poszczególnych pisarz! Iski L 3 
sA ięejnych. do założenia szkoły w Szantiniketan— daikami w r. 1926, 2) z zaległości skie Towarzystwo Przeciwgruźlicze „numerus cl *, W niedziel Kodaka owi Mieszkał Tagore w Wiedniu w na całkiem innych zasadach, w duchu podatkowych z r. 1926, 3) z wpły- zwróciło się do Magistratu ВО sze @ a ; niedzielę _ Inauguracja wieczorów zapowie- 

Hotelu Imperial (jednym z najwy- zgoła innym Dziś sskoła moja to wów bieżących, przypadających w z propozycją oddnik Towarz stwu | dbył i S Id t IO a aa o SE elass r Peg н :;.:с:ушівку: uniwersytet międzynaro- tym czasie z mocy samego prawa drewnianego baraku na Zwierzyńci WG pó aaa c u — dc dz az obejściu się jest niesłychan 4 i " i : i i : а a i ujmujący; Z e p 0 h wy. Wierzę Šwigcie w przys-lą Jub też na podstawie prawnych u- gdzie obecnie mieści się przytułek S. B. w sprawie numerus clausus na mitemu pisarzowi, które, 50 1 mi y; 2 dp armonję i jedność wszystkich ludów chwał finansowych. dla dzieci chorych na gruźlicę tutejszym uniwersyteci jubil ied: ) obcłrodzih |. da na wszelkie zapytania. Umiłowaną świata. Tej harmonji niejako próbkę Budżety gminne o ile nie prze- Towarzystwo ktuj : i- N. wie taaa) wow deo POZ, 
POOR ista kobi a е ; y projektuje zorgan la wiecu tym między innemi prze: Czesławowi Jankowskiemu. Na pro- E kodais, a Ta. je * sł Ak: m = 2 se kroczą is palies wyaków zowanie w tym baraku szpitalu dla mawiali: poseł dr. Wygodzki, przed- gram złożą się: I Przemówienia M P ain ię: ie nie wprowa- chorych na gruźlicę — prątkujących stawiciel „Wol ślicieli* dsta: Li iego i i jskiego, +. cel, dła którego założył szkołę w dzy nauczycielami i uczniami. Poje Fi s : тёдікпі i t i e i 2 mk kotew |ogiktz KAŻ, CE 

Eikas cj Sad zac nami. « dzą nowego wydatku i nie ustano- w celu izolowania ich ze środowiska wiciel młodzieży postępowej i cały Il. Recytacje utworów Crest . | iu, A kokį propaną Asi" Žindi "pagi aš no da nedorei|edoik Byd zana eis vedup manos ses ASK ii Anas r, Di es * jest miłość dla całej iudzkości: za: Wschodem zbliżyć, na gruncie kul- go wiadomości, w razie przeciwnym *owaoaiea zaproponowało ze eo ć Z o = ua po Szczepy Jest w dusze uczniów naj. tury, która powinna być jedna choćby będą podlegać zatwierdzeniu. swej strony remont baraku, organi- SASA Z ое U „> ten poświęcony 
4 ads maikę — opowiada Poj 201 liczbie narodowych a zatwierdzenia Dai na zację, administrację, natomiast miasto uchwałę następnie przesłano do yte (ilnem — Równie a: maga” „am by zet desekam, W iedni w więk sl Mu kudas ie zoshłusllony. PO. mać da ec gu? „Parady RAMA WJatą (lc | Ośw. inścą pęk, zanowade s ni e Pa” mę ne seras = adi | miał ai Tagore — (x) Z posiedzenia sejmiku mówionych. Szpital ten obliczony W Sow. im Jana Łaskiego aim EL a o mnie, rękac yłem służby prelekcję o cywilizacji i postępie. pow. Wil. Trockiego. W sobotę był by na 50 osób niedzi "go j ; е 

siai OR e ai MI ары . 3 е ву osób. r W niedzielę o godz. Gej w Tow. — Osobiste. Delegat Prok. Gen. 
bie, R Ž a J. . m. adbyło się pod prze- „Dotychczas chorzy — prątkujący Mitośników historji Reformacji pol. p. A. Kopeć w jechał ] 3 u sobie, Kzecz prosta, że nauczy: == wodnictwem starosty p. Witkow- umieszczani byli w I klinice chorób skiej im. Jana Łaskiego prof. K. Kolbu- doda = falami mio 
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do D. O. K. III. P. Delegata zastę- 
puje Radca Prok. Gen. p. M. Obie- 
zierski, 

— Konkurs bezpłatny na znak 
towarzystwa bibijofilów polskich 
w Wilnie: Zarząd Towarzystwa Bi- 
bljofilów Polskich w Wilnie na za- 
sadzie uchwały Ogólnego Zgroma- 
dzenia z dn, 22X, 1926 r. ogłasza 
niniejszem wyłącznie wśród artystów- 
grafików wileńskich konkurs bezpłat- 
ny na znak — godło Towarzystwa. 

Warunki konkursu: 1) Technika 
graficzna jednobarwna, 2) Rozmiar do- 
wolny, 3) Godło ma symbolizować— 
zadania Towarzystwa, mianowicie 
szerzenie kultury pięknej książki oraz 
zawierać napis «Towarzystwo .Bibljo- 
filów Polskich». 4) Do konkursu mo- 
gą stawać wyłącznie artyści wiłeń- 
scy. 5) Termin nadsyłania projektów 
upływa dn, 
Pozostałe warunki — zwykłe: nadsy- 
łanie projektów, opatrzonych godłem 
zutora wraz z zapieczętowana koper- 
tą, zawierającajego nazwisko etc. 

Bliższych Informecyj udziela p. 
bibijoiekerz Michał Brensztejn w go- 
dzinach 9—3 w Bbijotece Publicznej 
i Uniwersyteckiej; tamże należy skie- 
rowywaźć projekty. 

TEATR i MUZYKA. 

— Aleksander Borowski w Teatrze 
«Reduta». Po raz pierwszy wystąpi w 
środę dnia 27 b. m, o godz. 8.30 wiecz. w 

31 grudnia 1926 r. 6) nan 

SPORT. 
Ex mistrz okręgu — mistrzem 

turnieju. 
W sobotę odbyły sjię dwa półfinałowe 

spotkania turnieju piłkarskich klubów A— 
klasowych urządzonego z racji Xcio lecia 
Makkabi, 

W pierwszej parze Pogoh  pokonala 
Makkabi zdobywając bramkę z rzutu kar 
nego. 
io W drugiem spotkaniu Wilja uzyskuje 
przez Godiewskiego goala i tym sposobem 
pologranje mistrza okręgu 1 p. p. Leg. 

czoraj nastąpiło finałowe spotkanie 
Pogoni z Wilją, które przyniosło ex mi 
Baz” Pogoni zwycięstwo w stosunku 3:1 

Tym sposobem gracze.drmżyny Pogoni 
zdobyli dla klubu tytuł mistrza turnieju, a 
dla siebie złote żetony pamiątkowe. 

Gracze Wilji otrzymali srebrne żetony. 
Przebieg tego spotkania był bardzo 

ciekawy i Wilja pewna zwycięstwa nie przy- 
puszczała zapewne, że zostanie tak poko- 

а. 
W kilka minut po rozpoczęciu gry 2doi 

bywa Pogofi przez Pawlowskiego pierwszą 
bramkę i wynik ten wyrównany zostaje na: 
stępnie z karnego. 

Gra otwzria i obfituje w ciekawe . po- 
sunięcia ataku obu stron. Przed samą pauzą 
Dydaś wypuszcza Szallerowii ten pewnym 
strzałem ładuje piłkę do siatki, 

Po przerwie widąś wyraźią przewagę 
Pogoni pomimo, że sędzia, p. Wróbel (trze- 
ba przyznać, że słaby w tym dnin) usuwa 
Baniaka za faul. Pogoń gra w dziesiątkę 
jednak daje sobie radę. 

W drugiej połowie Szalier strzela trze: 
cią bramkę. 

Trzeba przyznać, że w drugiej połowie 
gra była momentami brutalna, na ogół jed- 

Nr 250 (1160) 

Dziś będzie wyświetlany film: 
66 dramat w 6 akt: 

„Ś L U B K R W 1 z przejść młodej nosi, 
W roli głównej urocza gwiazda Wschodu SADA TAOOMARU. 
NAD PROGRAM; „MIŁOŚĆ NA DROŻDŻACH" 

Or*iestra pod dyre cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 4 m, 30 
POCZĄTEK SEANSÓW: O godz, 5-tej. 
Od 3 XI wyświetlany będzie +<EUGENJUSZ ONIEGIN» film-opera z udziałem wybitnych sił operowych. 

зОМ о 

NADESŁANE 

- kamold w Polce. Zw NiejKi Kitematooraf 
powszechnie fabryka cukierków śmie- KULTURALNO-OŚWIATOWY 
tankowych «Kanold», założona w SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 
Góthhorgu w Szwecji, która posiada 
już oddziały fabryczne w Paryżu, Me- 
djolanie, Kopenhadze, Wiedniu, Pra- 
dze, Berlinie i t. d, otworzyła także 
w Polsce swój oddział fabryczny. 
Nabyła obszerne nieruchomości w 
Lesznie (Wielkopolska), rozbudowała 

  

  

  

je zńiacznie i dostosowała do wla- Kino-Teatr pz, arcyytieto o stawie świątowsj L : 0 
snych swych potrzeb. Fabryka le- „N AP O LEON* Mały Kapral. Film Petsy, 2 12 wiek $ 

E00 2 A miggzona kat „ta je Helios“ W roli głównej PRAWNUK NAPOLEONA Jean Napoleon Michel. $ 
już Kikaset i Saša Metai ps 3 с 2 Film który wywełał entuzjazm całego Świata. se © 
cukierkėw  šmietankowych wyrabiač AS, eansy o godz. 4, 6, 8,i 101/4, w Soboty i Niedziele od godz. 2-ej. $ 

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE @ 

o wynajęcia dwa 
duże asne po- 

ž koje, na parterze 
z używalnością kuehni. 

Witoldowa 7—1 

także drażetki i twarde cukierki. Cu- 
kierki «Kanold» słyną na cały Świat 
z swej dobroci, przedewszystkiem 
dlatego, że zużywa się do ich wyro- 
bu tylko najlepszego surowca a fa- 
brykacja sama odbywa się z uwzglę- 
dnieniem wszelkich prawideł hygje- 
nicznych. * 

Firma «Kanold» została w Polsce 
zarejestrowaną jako towarzystwo ak: 
cyjne a do jej rady nadzorczej należą 
prócz znanych obywateli leszczyń. 
skich także poważani i znani obywa- 
tele poznańscy. 

Ofiary. 
— Na nagrobek dla ś' p. A. Karpowi- 

czówny 
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    Rolnicy: 
którzy mają na sprzedaż 

kartoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian 

ul. Zawalna Мг 1, tel. 1—47. 

POKOJE a 
wynajęcia. 

Portowa 8 m. I 

  

gubiono książkę 
Z, wojskową rocznik 

1900 wyd. przez 
P.K. U. Wiino, na 
imię Stanisława Balce- 
wicza zam. przy ub 
Nowogrodzkiej Nr 99. 
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Teatrze Reduta (W, Pohulanka) pianista nak mecz przedstawiał się ciekawie. P. Weronika. Milewi Akuszerka IESZKANIE do Uprasza się o zwrot | 
wszechówiatowej sławy Aleksander Borow- W Pogoni na specjalne wyróżnienie Pr. SŁĘK. ściałk a 21 zł. 25, W: Śmiałowsk WIASRGR ki. A ół j е т [Ko owski zł. 5. lMEuEEPSNKZZ | W: a : ski. Artysta ten, cieszący się na obu półku- zasługiwał Kotlarski, w Wilji Wiro-Kiro w | AT cdniowione 3 lach zasłużoną sławą, koncertował w ubie- bramce. - pryimóje e RE 9 pokoje i kuchnia, lacze wyjszdo «di głym tygodniu na koncercie symfonicznym Po zawodach preżes Makkabi Dr Olo- : ® ВОН ВОНА АмокоГ 68 K powėS saukia pod dyrekcją Emila Młynarskiego w Filhar- bus wygłosił okolicznościowe przemówienie Biuro Rachunkowe idealna Pasta 3 WZP. Nr 63 sprzedania willa mzonji Warszawskiej z kolosalnym sukcesem, zażnaczając pod adresem Pogoni, że miło . Padi S Zapowiedziany występ Aleksandra Borów: jest mu wręczyć graczom jej żetony. o — niewažnia się podwórzu. 
skiego wywołał w sterach muzycznych nie- Tak więc Pogoń utrącona w sezonie Buch alter“ 4 Į J zgubiony akt bywsłe zajnieresowanie ze względu na 0- bieżącym ze stanowiska mistrza okręgu po- 9 u Dr. 6. Wolfson uznania obywa- 
sobę konceitanta, jak | na program, w któ- kazała, że jest nadal drużyną groźną i anie "O | weneryczne,  moczo- telstwa polskiego, gubioną książkę Hp A a das leis G bitną, Wilno, ul. Mostowa 5 m. u | płciowe 1 'skórne, ul. wyd. przez Starostwo Z wojskową P,K.U. 

ae Ę i prowadzi i = Wileńska, 7. Wilejskie, na imię Wilno Kadziewi- 
nik zk: bia aa Si. w PEM Wileńskie ex asy wędrują po ca: saraęia KdaGe I u ORORÓĆ o Bronisławy  Kolendo, cza Józefa urodz. 1894 
Kocakoyke Karna Rosyjski z baletu lej Polsce, według przepisów Urzędów o Dr iminy Aurgielškieja +Peiruszka> Sirawiūskiego Oraz cały szereg Byli gracze drużyny 1 p. p. Leg. Hyla Skarbowych. o Med. Tadeusz : Be о \;Ёшзч‘::і-піа“:г miezmiernie ciekawych utworów muzycz: i Nawrot, grający obydwaj w ubiegłym se- — o W 4 $ 0 WS$ R | tudent U. S. B, 8 $ nych. Bilety już są do nabycia w biurze zonie w Cracovii obecnie, jak się dowia- m Choras“ bės poszukuje korepe- «Orbis», Mickiewicza 11. dujemy przechodzą do stołecznej drużyny Kupuję każdą ilość y 2 Pas nosa, A tycji za utrzyma- DZIELA Е — Teatr Polski (sala <Lutnia»), Na wojskowej Legji, Cracowia natomlast wza- - = a Micki Ei 7 — д Nie, względnie obiady, IELAM Iekcji niedzielne widowisko «Bitwy pod Vaterloo> mian iych dwóch cy sa cieć Kahana, | Sera litewskiego 213 4 5% O adres dowieleieś Še a już w. południe zabrakło biletów i setki osób pomocnika Turystów i ulubieńca Warszawy Wars: Podwale 5, „Kujawy“. : —а - £ Się w redakcji „Słowa* . owa weń od kasy, mimo to dziś «Bitwa pod Jurka Bułanowa (II) ze stołecznej zo ać > EM $ prócz świąt góra 5—2 ateiloo> grana będzie po raz ostatni, : - K D B OWS A ы h Paa i ° EE zzo nieważnia si łopak lat 18 
® '‚']":Ё;"Ё!‘.“Е{:":Ё;'Ё;Ё“:‘г"'{:'кд:; © „ga jesl nieubłagana, coroczńie kosi tysiące © a 3 sj 6 Daję korepetycję, U anima książkę C o o Rai ao dna Eos Gruzlica płuc ludzi. Nie robi różnicy dla narodowości, gp B udzielam 1:kcji wa PK U Wilno poszukuje jakiejkol- 
Będzie i. Tanis Barwy CANE J: e łanów wieku pic i prawie 7 wszystkich zejść przypada na Swehośiy e SPRZEDAŻ, wypożyczanie, trancuskie 0 na imię Franciszka wiek pracy. Posiada i i p ać we wszystkich księgarniach. ь д ; i oważne referencje. szej scenie urocže) „artystki „Teatru Narodo- © a H. NIEMOJEWSKI „„Leczenie płuc 2 kupno, zamiana fortepianów, > sagi ph Łukaszewicza. L Žobas ai sai 
M. Malanowicz-Niedzielskiej, ! (Przyczynek do terapji gruźlicy). © pianin, tisharmonji. Dówieśzieć się 0—11 . Adm. «Słowa» dla $ Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gru: rano i 2—4po połudnu sej. A> WYPADKI 1 KRADZIEZE, e źlicy przy cierpieniach płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej 3 $ Mickiewicza 42, m, 11. IANINA kupuję 

— Napad rabunkowy w biały dzień, tej plagi ludzkości. Cena 1 zł Księgarnia Stow. Nancz. Polskiego. e RRARAARAADARRADAA AO) + < i wypożyczam. — 
Dn. 24 b. m. o g.19 przy zbiegu ul. Ko: $ WILNO, Kiólewska i, (telefon 314). Konto P. K. O. 80.180, —— Pośrednikom okoju umebiowa- 
narskiego i Dobrej nieznany osobnik doko. © P. S. Prosimy o czytelne i dokładne adresy. e Kurs Kierowców Sumochodod ch wynagrodzenie. nego z niekrę. i i W. Pohulanka 9—23 ującem weišci nai napadu rabunkowego na Helenę Šwię- Ž ‚ A je kój umeblowany Reis jściem cicką (Konarskiego 30), którą uderzył w WT VYTYV 2 0 IA TS VNT TTT Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie Dy wynajęcia, ylko ma miesiąc 

› twarz, przewrócił na ziemię .i odebrał to- 
"eli elit aaa 

rebkę zawierającą 15 zł, legitymację urzę: 
dową, wydaną przez Dyr. Poczt i Tel. w 
Wilnie i różne drobne rzeczy, wartošė ktė- 
rych poszkodowana Ocenia na sumę 80 zł. 

— Ukarane pijaństwo, Anton. Rudor 
wiezowi (zaw. stale w Zamościu) skradzio- 

Grupa VIII-a 
Kandydatów na kierowców zawodowych i nie zawo- 
dowych sportsmenów rozpocznie zajęcia dnia 
6go LISTOPADA r. b Zgłoszenia :zyjmuje 
i informacji udziela sekretarjat kursów codziennie 

OIA w N. Wilejce 
do wydzierža- 
wienia na 

owne Gosposie i Panie domu! 
Ustały już wszelkie niedogodności 

prania domowego! 

Dzień prania stał się przyjemnością! 
Za aszamy. Szanowną Publiczność w celu przekonania się o tem na 

frontowy z niekię- 
ga wejściem na 
1 m piętrze, Ulica Ro- i 
82 (oizój mostem ochronkę lub szpital, 
murowanym i ulicą dowiedzieć się, Kolo" 
Białcstocką w Kolonji nja, Wileńska Nr 1 

samotny urzędnik, 
Łaskawe zgłoszenia, 
Wilno, poste restanter 
Eugenjusz Siasecki, 

Szan {° Baczność 
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        Adi A, LAA m     

no 1200 zł. gotówką, Okoliczności kradzie- oka y prania, mające się odbyć w następujących składach aptecznych i w godzinach od 16 do 18 przy ul. Ponarsk ej Nr. Bankowej) Nr 10 2 ży ym epinis Ledas nie może, ponieważ | Ę mydlarniach: © E $ PY w į Nr. 55. B mieszkanie Studnic- Gwarancję był w stanie nietrzeźwym. Dnia 26 Października 1926 r. J. Segal Wileńska 23. НУ Ч У ЧЕУ ЧЕ ЧО Ь ЧЕ ЧО ТР ( ЧБ ЧЕ ЧЕ Р ОО ЧЕр ib Szystkich Którzy zwrotu gotówki n ц — Kradzież z włamaniem. W nocy «.97 » > » » : posiadają jak'€ každy kto lokuje tyl na 25 b. m, hiżznani away SR się > 28 > > > > ннн — = ATE przez Wileńskie Euro za pomocą złamania zamków do ura 29 > > » > i Imošci o Stefanji Stan i 2 я Pocztowego przy ul. Kalwaryjskiej 16 i do- > 30 > > » › ESR Potrzebujemy zaraz kowskiej, żonie Boie- akadai i konali kradzieży tóżnych rzeczy na sumę > 2 Listopada > > » Vil л k P $ K | “ DOMÓW, sława =tankowskiego, tel. 152. | około 1000 zł. . › 314 » » J. Pružan ias 5 э I NS a 0m06 0 опа FOLWARKOW, GA K T R z — 
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Serce, zgrabną rękę i miłował ją bar- mady slug i pacholkėw, a šwigty sztandar swego pana. Obecni «byli mond de Janboisy, a dzikie jego ser. Boska i Wszyscy Święci niech @ 
(Gustaw Lindgvist) dzo Sire Raymond, Śmiało rzec moż- król Ludwik dał mu swą rękę do prawie wszyscy przedstawiciele wa- ce mocno zabiło, Žas „ Szę twą obdarzą swą pieczą łaską, 

” : na, iż kochał ją więcej niż swój 24- ucałowania i pochwalił wobec całego lecznych rodów, których nazwiska i — Rycerz normandzki nigdy nie albowiem dni twoje na ziemi po.i- 
Sire Raymond de Janboisy mek warowny z wysokiemi spiczas- dworu, gdyż Sire Raymond byłpierw- pamięć oddawna pobladły. Tam oto kłamie, odparł Sire Guy, odwracając czone. || : 

temi wieżami, niż odważne swe psy szym, który rożkazu królewskiego jechał Sire de Janboisy obok Sire'a się odeń plecami. : Pochylit się Sire Raymond i uca- 
Z oryginału szwedzkiego przełożył myśliwskie z pokaleczonemi od kiów usłuchał. I kiedy go tak monarcha de Montmorency, pierwszego szlachci- _ Wówczas dobył Sire Raymond łował fałdy płaszcza krėlewskiego- 

"Kai zwierzyny uszami, niż tych dziewięć wyróżnił, wszyscy dworzanie jęli też ca chrześcijaństwa, dalej znów: dziki swego błyszczącego miecza i odrąbał Łza zabłysła w dumnem jego ok 
PY owa orlich skrzydeł w starym swym chwalić zacnego Sire'a Raymond'a, on Sire de Crillon, hrabia de Kerwalec, głowę Sire'owi Guy'owi, równo z pierwsza i ostatnia odkąd siady 
(Prawo przedruku zastrzeżone). herbie. Ale sire Raymond de Janboi- zaś tłumił uśmiech pod długą Swą Sire Tancrėje de Coucy, ten, który ramionami, Ładne to było cięcie, po- na kolanach swej matki. 4 

Na v ysokiej, stromej skale, której sy kochał Boga i swego Króla wię: brodą, wobec ich pochylonych ple- zawsze walczył z odsłoniętą przyłbi- przez hełm żelazny; szeroko o niem Nazajutrz, gdy tylko słońce wze- 
podnóże podmywały fale Sekwany, cej od pięknej Beatrix de Joyeuse. ców, mądrym bowiem był człekiem, cą, oraz wielu, wielu innych. I obok mówiono. Sam Karol Wielki, ani też szło, ujrzano Sire Raymonda de Jan- 
powoli płynące przez starą wesołą W onym czasie, król Francji wy- aczkolwiek nigdy przedtem u dworu złotych orlich _ skrzydeł de Jan- laird *) of Colonsay, nigdyby tego le- boisy tam, gdzie walka była najgo- 
Normandję, istniało przed wielu laty dał swym wielkim wasalom rozkaz, nie przebywał, ani też potrafił od- boisyego, na cłemno-błękitnem polu piej nie zrobili. Е rętszą. Nie miat ani hełmu, ani tarczy, 
orle gniazdo. Dłużej niż pamięć ludz- w którym jako najwyższy Jennodaw- czytywać pergaminów i manuskryp- widniały fleurs de lys, śpiczaste Lecz zaraz potem pochylił Sire lecz silne jego ramię straszną wywi- 

ka sięgnęć mogła, mieszkały iam orły ca i suweren powoływał ich wszyst- tów. ; : „kwadraty, skrzyżówane krokwie i gryf Raymond głowę, trationy smuinem jało bronią, mieczem  plomienistym, 
i krążyły szeroko dokoła, budząc kich przeciwko niewiernym „przy W -wigilję Wniebowstąpienia Pań- w przeciwną patrzący stroną. spojrzeniem łagodnego _ królew- który ostątnio blyskai nad piaszczy- 
trwogę z powodu swych ostrych ujściu Nilu i jako miejsce stawienia skiego, sędziwy hrabia de Foix rozwi- Zdarzyło się, iż w trzecim roku skiego oka; naruszył _ spokój stemi ławicami  Hastings'u. Długo 
pazurów i siinie zakrzywionych dzio* się wyznaczył St Denis, roku pań: nął przy pomyślnym wietrze sztandar po ich wylądowaniu w Egipcie, przy. monarchy i wiedział, że czyn podo: widziano rycerza siejącego śmierć 
bów. skiego 1248. szkarłatny królów Francji, złotemi był tam ze świtą Sire Guy de Tars bny inaczej nie może być przejedna« dokoła i o ile gęsto skupieni Sarace- 

Jednym z tych orłów był, jak gła- ire Raymond de Janboisy przyw- obsiany płomieniami, zwany . „Ori- de s-te Vlyane, Jaknajdłużej zwlekał ny jak śmiercią. Dobry król poblad;; ni przedtem obawiali się jego piėro- 
si podanie, Sire Raymond de Janboi- dziai tedy pancerz, przypasał wierny flamme*, a rogi zagrały dziką wo- on 2 tą uciążliwą podróżą, lecz na czysta jego dusza, tak obca namięt- pusza na hełmie i barw, teraz wież 
sy, posiadający licznych poddanych swój miecz, hartowany nad żółtemi jowniczą melodję i stary okrzyk bo- specjalny zew króla zmuszony był nościom tego Świata, wzniosła się szy jeszcze postrach wzbudzała wśró 
i dużo trzody, wiele żyznych mzjąt- brzegami Tajo, wyruszył ż wielką jowy Francji „Afonćjoie et Soint - De jednak sztandar swój połączyć z In na skrzydłach modlitwy ku jasnym nich sroga odsłonięta twarz. W końc 
iów oraz intratnych miasteczek, Tam pompą do zamku de Joyeuse i po- nis“, rozbrzmiewał w powietrzu 2 mymii nigdy nie spoglądał nań Sire przestworzom nieba. | : ostabło żelazne ramię. Rycerz  dzie- 
gdzie jego kończyły się ziemie, z żegnał piękną Beatrix, jak dzielnemu tysiącznych gardzieli, olbrzymie bo: Raymond przyjaznem okiem. — Śre Raymondzie de Janboisy— więciu orlich skrzydeł zwalił się na 
jednej strony zaczynały się włości rycerzowi przystało. Polecił damę wiem hufce krzyżowych rycerzy na: Aż pewnego dnia spotkali się w tak przemówił doń król, a głos jego ziemię, ssącą łapczywie jego krew ž 
Sire'a de joyeuse, zaś z drugiej — serca Matce Boskiej i Św. Raymun- przód ruszyły. złocistym namiocie króla. łagodny przenikał do serca rycerza— Saraceni z dzikiem wyciem rzuci 
Sre'a de Tars de S-te Ylyane. dowi, poprzysięgając, iż powiezie ją Najpierw jechał konno najwyższy _ — Gdzieżeś tak długo marudził naruszyłeś spokój króla i dlatego się nań, podobnie jak hyeny na nie» 

Srogi rycerz, sędziwy Sire Dieu: do swego zamku jako oblubienicę, wódz we własnej osobie, Jego Naj- Sire Guy de Tars de S-te Ylyane? — umrzeć musisz. Tak bowiem naka: żywego lwa. { 
donnć de Joyeuse, mial jedyną cėrkę, skoro tylko królowi spodoba się swiętobliwszy Majestat, król Lud- zapytał Sire Raymond, a głos jego zuje prawo: oko za oko, ząb za ząb. Sire Raymond „naruszył spokój 
piękną Beatix. Dla niej niezliczone wojnę zakończyć, A piękna Beatrix wik *), o szlechetnem, pobożnem brzmiał złowrogo. Nie pragnę jednak odbierać ci życia, króla, ale teraz przejednał swe prze” 
krus:oro w turnejach kopje i krzy- pobladła, weszła na wieżę i żegnała obliczu, mając po prawej stronie — Odbywałem gody weselne z gdyż zawsze byłeś mi dobrym i wie- stępstwo. I kiedy dobry król usłyszał : 
żowano szpady w pojedynkach, lecz go stamtąd, aż dopóki ozdoba hełmu Wielkiego Konetabla Francji, po IE- piękną Beatrix de Joyeuse. | rnym sługą. Ale jutro, skoro świt, jak mężnie walczył i zginął, kazał 

wej zaś — wiernego przyjaciela, kro: — Skłamałeśl —„awołał Sire Ray- znowu walczymy. Wtedy czyn swój się zaprowadzić na miejsce gdzie: dziwa Beatrix tem się nie przej- z jej barwami ie znikła wśród zie- е 3 A 1 
A: albowiem ho, to pas Ga dębów, okalających zamek de nikarza i seneszala Szampanji Sire'a ni a Si przejednać musisz. A teraz żegnaj był poległ i gorzko: = mods 

czasów obyczejem. Posiadała fiołko- Joyeuse. Jehan'a de Joinville, a> Pina Pra 1% e Sire Raymondzie de Janboisy. Maika się do Matki Boskiej Wszysikich | 
Świętych.   wobłękiine marzycielskie oczy oraz Wyruszył Sire Raymond na dwór Z kolei podążali wielcy barono- i ! 

ciężkie złocjsto-czecwotie loki, dumne królewski na czele niezliczonej gro- wie, każdy z giermkiem, dzierżącym wacza) *) Lord szkocki (przyp. tłumacza). KONIEC. 
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